
ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI PAJAAK DAERAH TERHADAP       

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 
Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang No.32 

tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Derah akan sangat tergantung pada bagaimana daerah tersebut dalam 

mendayagunakan  sumber daya dan dana yang menjadi potensi daerah itu sendiri. 

Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya 

penghompun dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan 

pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan di daerah. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan bentuk  

peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sehingga hal 

ini memunculkan tuntutan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dalam 

pengelolaan sumber pendapatan yang berasal dari masyarakat. Pengoptimalkan 

penerimaan pajak daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Adapun tempat penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Cirebon 

yang berlokasi di Jalan Sunan Ampel No. 1 – Cirebon. Dinas Pendapatan ini 

mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah 

Kabupaten Cirebon dalam Bidang Pendaapatan Daerah. 

Penelitian ini membahas mengenai kontribusi pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dengan menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang ada 

di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan cara mengamati dan meneliti 

berbagai aspek yang ada hubungannya dengan hal kontribusi pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa kontribusi pajak daerah terhadap 

Pendapatan asli Daerah Kabupaten Cirebon dari Tahun 2002 sampai dengan 2006 



adalah sebesar 40,24%, 30,52%, 34,74%, 26,31%, 26,92% dengan rataan 31,70%. 

Penerimaan pajak daerah yang berasal dari penerangan jalan memberikan 

kontribusi terbesar yaitu rata-rata kontribusinya setiap tahun sebesar 20,15% dari 

Tahun 2002 sampai dengan 2006. 

Dari hasil penelitian penulis menyarankan agar penerimaan pajak daerah 

dapat dioptimalkan dan ditunjang dengan kebijakan yang bersifat intensifikasi 

maupun yang bersifat ekstensifikasi, penyuluhan kepada masyarakat agr dapat 

berpatisipasi secara langsung sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi 

pajak daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


