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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis pajak daerah mengenai 

pertumbuhan dan kontribusinya terhadap total pajak daerah serta pendapatan asli 

daerah. Mengidentifikasikan ke dalam klasifikasi prima, potensial, berkembang 

dan terbelakang. Melakukan perhitungan potensi sebenarnya terhadap pajak 

daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan 

pendapatan asli daerah. Dan memproyeksikan pajak daerah di masa yang akan 

datang. 

  

Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder di Kota Metro dengan 

periode penelitian tahun 2004 – 2013. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis pertumbuhan, analisis kontribusi, analisis overlay dengan matrik, analisis 

potensi dan analisis proyeksi. 

 

Analisis pertumbuhan dan kontribusi digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

dan kontribusi jenis pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah dan 

terhadap pendapatan asli daerah. Analisis overlay dengan matrik digunakan untuk 

mengidentifikasi jenis pajak daerah yang diklasifikasikan prima, potensial, 

berkembang dan terbelakang. Analisis potensi digunakan untuk mengetahui 



potensi sebenarnya dari jenis pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan 

dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak 

daerah mengalami fluktuasi. Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dilakukan 

dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan 

dan kontribusi tersebut dilakukan matrik berdasarkan analisis overlay sehingga 

menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan 

berdasarkan analisis overlay  pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan 

merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam 

rangka peningkatan pendapatan asli daerah. 

 

Nilai potensi sebenarnya pajak restoran adalah sebesar Rp 2.554.800.000,-, 

sedangkan realisasi terbesar pajak restoran pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 

553.700.312,-. Sehingga potensi yang belum terealisasi adalah sebesar 78,33%. 

Untuk pajak PBB Perkotaan Nilai Pajak PBB Perkotaan di Kota Metro pada tahun 

2013 dengan menggunakan data objek pajak yang sesuai dengan Pokok Ketetapan 

PBB Perkotaan adalah sebesar Rp. 3.147.142.107,- ; Realisasi penerimaan Pajak 

PBB Perkotaan tahun 2013 hanya sebesar Rp. 2.230.859.456,- atau sebesar 70,9 

%, dengan demikian potensi yang belum terealisasi sebesar 29,1 % atau sebesar 

Rp. 916.282.651,- 

 

Proyeksi terhadap jenis pajak daerah dan pajak restoran dilakukan dengan 

menggunakan Teknik Anuitas. Proyeksi pajak daerah Kota Metro didapat bahwa 

tingkat pertumbuhan atau r = 0,175 . Proyeksi pajak restoran didapat bahwa 

tingkat pertumbuhan atau r = 0,243, maka untuk tahun anggaran 2014 s.d 2018 



proyeksi baik pajak daerah Kota Metro dan pajak restoran mengalami peningkatan 

di bandingkan tahun sebelumnya atau dibandingkan tahun anggaran 2013. 

 

Pemerintah diharapkan dapat menata penerimaan melalui pajak, dengan 

mencermati pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah yang mengalami fluktuasi 

di Kota Metro, maka perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan 

dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan pertumbuhan dengan 

mengurangi fluktuasinya. 
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