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Seiring dengan digulirkannya konsep otonomi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan 
untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka 
pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 
Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan 
kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/ kota yang 
merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.
Sumber keuangan daerah selain dana perimbangan pusat dan daerah adalah PAD,salah satu 
sumber PAD yaitu Pajak Daerah.semakin besar Penerimaan Pajak Daerah maka daerah akan 
mampu mendanai pengeluaran pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Otonomi daerah 
dengan memberi pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 

Pelaksanaan pembangunan daerah ,disini pemerintah memerlukan adanya pengeluaran untuk 
membiayai kegiatan tersebut dan harus ada penerimaan (sumber dana) guna membantu 
pengeluaran tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian dan penambahan yang lebih mendalam tentang Kontribusi dan kinerja 
Pajak Daerah Terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah. Permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD guna 
mendukung otonomi daerah provinsi lampung tahun 2002-2008? Tujuan dari penelitian ini 
adalah  Untuk mengetahui kinerja dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD guna mendukung 
otonomi daerah provinsi lampung tahun 2002-2008. berdasarkan tingkat efektivitas, kontribusi 
dan pertumbuhan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan indeks capaian target, indeks share dan indeks pertumbuhan.

Hasil penelitian diketahui bahwa kinerja Pajak Daerah Provinsi Lampung tahun 2002 – 2008 
dapat menunjang pembangunan daerah dilihat dari kinerja capaian target, kontribusi yang sangat 
besar dan pertumbuhan yang cukup baik tetapi juga Pemerintah Provinsi Lampung harus cepat 



menggali segala potensi yang ada di daerah tersebut dengan tepat agar tidak terjadi pemborosan 
keuangan yang sia-sia dan menciptakan sumber-sumber penerimaan yang baru untuk 
meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Lampung.
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