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ABSTRAK 

MUH ISMAIL MAULANA, TAHUN 2022. Efektivitas Penerimaan dan 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Makassar Tahun 2019 – 2021. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi DIII 

Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Rustam. Dan Pembimbing II Bapak 

Muhammad Adil. 

 Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak 

penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Objek penelitian tugas akhir ini 

adalah “Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 – 2021”. Jenis penelitian yang 

dilakukan dengan pendekatan Kualitatif Terapab. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan metode Wawancara, Dokumentasi dan 

Observasi. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Efektivitas Pajak Penerangan 

Jalan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 Kota Makassar cendrung sangat 

efektif tetapi ada juga yang kurang efektif, yaitu terjadi pada tahun 2019, tahun 

2020 sangat efektif, dan pada tahun 2021 kembali sangat efektif. Kontribusi 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kota Makasar dari 

tahun 2019 sampai tahun 2021 secara keseluruhan berkriteria sangat baik 

berkontribusi terhadap Pajak daerah, rata-rata yang dihasilkan setiap tahunnya 

pada pajak penerangan jalan secara keseluruhan mencapai diatas lima puluh 

persen. 

 

Kata Kunci:  Efektivitas dan Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, 

Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

MUH ISMAIL MAULANA, 2022. The Effectiveness of Road Lighting Tax 

Revenues against The Original Income of the Makassar City Area in 2019 – 

2021. Scientific Papers (KTI), DIII Taxation Study Program, Faculty of 

Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by 

Supervisor I Mr. Andi Rustam. and Supervisor II Mr. Muhammad Adil. 

 The purpose of this study is to determine the effectiveness of road lighting 

tax revenues on local revenues. The object of this final project research is "Road 

Lighting Tax For the year 2019 – 2021". The type of research carried out with the 

Terapab Qualitative approach. The data collection technique used is to use the 

Interview, Documentation and Observation methods. 

 The results of this study show that the effectiveness of the Road Lighting 

Tax in 2019 to 2021 Makassar City is very effective but there are also those that 

are less effective, namely in 2019, 2020 years are very effective, and in 2021 

again very effective.  The contribution of road lighting tax contribution to local 

taxes in Makasar City from 2019 to 2021 as a whole is very good contributing to 

regional taxes, the average generated annually on road lighting tax as a whole 

reaches above fifty percent. 

 

Keywords: Effectiveness and Contribution, Road Lighting Tax, Local Revenue 
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BAB I                                                                                                 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Menurut Kuncoro, 2010. Mengatakan: “Kemandirian suatu daerah dalam 

pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari 

keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah 

pusatmembuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaaan untuk 

mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di kenal dengan 

sebutan desentralisasi, hal ini di lakuakan dengan harapan daerah akan memiliki 

kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip 

daerah otonom yang nyata”. 

Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di 

berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya 

sendiri. Karena otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan mastarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Berdasarkan pasal 1 Ayat 7 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah, Desentralisasi di artikan sebagai penyerahan wewenang 

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Berdasarkan 
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pasal ini tampak bahwa indonesia menganut desentralisasi teritorial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

Menurut Ahmad Yani, mengatakan: “Berlakunya otonomi daerah, telah 

merubah paradigma penyelenggara pemerintah daerah, dimana kekuasaan yang 

bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi 

yang seluas-luasnya kepada daerah. Sehingga semua tanggung jawab terhadap 

daerah ada pada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, 

pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap nasib sesuatu daerah 

karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu 

mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara 

mengelola keuangannya”. 

Demikian pula kota Makassar, salah satu kota di Sulawesi Selatan, 

mendapat kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan di 

wilayah sendiri. Kota Makassar diharapkan mampu menggali, mengelola, dan 

memaksimalkan potensi sumber daya Manusia yang ada untuk kelangsungan dan 

kemajuan kota. Dengan menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi 

sumber daya Manusia yang ada, agar dapat memaksimalakan Pendapatan pajak 

daerah. Kota Makassar sendiri menetapkan bahwa pajak daerah berasal dari pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

mineral bukan logam dan batu, dan pajak sarang burung walet. Uraian tersebut 

diatur dalam Perda No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Pajak daerah adalah beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang sangat penting untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Menurut 

Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang pajak daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah 

dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, 

dan bertanggung jawab. Untuk memaksimalkan pajak daerah perlu dilakukan 

upaya efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui 

subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sumber PAD yang banyak berkontribusi pada setiap daerah adalah pajak 

daerah yang wajib dipenuhi dan dipaksakan bagi setiap orang baik Pribadi, 

kelompok, maupun badan/lembaga yang berdasarkan Undang-undang 

(Nirajennani & Aryani, 2018). Salah satu sumber PAD yang potensial adalah 

pajak penerangan jalan sebagai bagian dari pajak daerah yang harus dilaksanakan 

dengan baik. Pajak penerangan jalan dibayar oleh orang pribadi atau badan yang 

menggunakan tenaga listrik. Pencapaian tujuan pembangunan meningkatkan 

kemandirian pembangunan di tingkat pusat dan daerah, dan semua pengguna jalan 

yang beroperasi pada malam hari membutuhkan lampu jalan dari pemerintah 

daerah. Fungsi penerangan jalan umum akan sangat membantu kelancaran acara, 

sehingga permintaan penerangan jalan di masyarakat semakin besar, yang berarti 

ada biaya yang cukup besar bagi daerah untuk membantu menyediakan 

ketersediaan peneranagan jalan yang lebih terlihat oleh masyarakat. Dengan 

adanya pembagian kekuasaan di bidang pajak penerangan jalan, diperlukan 
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perencanaan yang baik dan kebijakan pemerintah daerah untuk memaksimalkan 

potensi yang dimiliki agar mampu bersaing dengan daerah sekitarnya yang sudah 

berkembang. Jika pengembangan pajak lampu jalan dioptimalkan, maka memiliki 

prospek strategis sebagai sumber pendapatan daerah. 

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sarana penerangan jalan yang 

disediakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya untuk 

mengembangkan kawasan dengan tujuan memperoleh kesatuan rencana 

penerangan jalan terutama dikota makassar. Alhasil, pemerintah dapat 

merencanakan dan menyediakan penerangan jalan yang memberikan keamanan, 

kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Berdasarkan kondisi jalan, 

73,70% tergolong baik, sedangkan sisanya dalam keadaan rusak. 

Hasil penerimaan pajak penerangan jalan dirasakan belum memadai dan 

peranannya relatif kecil, terutama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD) kabupaten/kota. Sebagian besar biaya APBD berasal dari dana jatah 

pusat. Dalam banyak kasus, alokasi dana dari pusat tidak dapat diharapkan 

sepenuhnya menutupi kebutuhan belanja semua daerah. Oleh karena itu, 

kemungkinan pengenaan retribusi baru, yang semula diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan daerah, sebenarnya tidak diharapkan banyak untuk 

mengisi kekurangan kebutuhan belanja.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan 

sebelumnya, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini, yaitu 

“Bagaimana Tingkat Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar 

Tahun 2019 – 2021?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  uraian  rumusan  masalah  diatas maka tujuan penelitian 

yang  ingin dicapai adalah Untuk mengetahui “Bagaimana Tingkat Efektivitas 

Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2019 – 2021?” 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan ini, diatas maka manfaat dari penelitian yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut; 

1. Untuk Peneliti  

Dalam penelitian ini dapat memberi ilmu dan memperluas wawasan peneliti 

tentang Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Makassar. 

2. Untuk Akademisi  

Hasil penelitiian ini agar bisa bermanfaat bagi Akademisi untuk menambah 

wawasan mengenai Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Makassar. 

3.  Untuk Pihak Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai mengetahui 

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Makassar. 
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BAB II                                                                                                        

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1.)  Pengertian Pajak 

Pajak adalah pungutan wajib yang harus di bayar dari masyarakat 

untuk negara. Di mana kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang. Menurut beberapa ahli pajak juga dapat di definisikan 

sebagai berikut: 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan: “Pajak 

adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan 

undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan 

yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umu dan yang digunakan sebagai alat pendorong, 

penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang 

keuangan”. 

   Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani mengatakan: “Pajak adalah iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh 

wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-

Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan” (dalam Gusfahmi, 2007). 
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 Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut: “Pajak 

adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), 

yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo, 2003). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tersebut di atas disimpulkan 

bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan 

yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas 

negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana 

pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik. 

2.)  Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

a.  Pajak Daerah 

Merurut UU No. 28 Tahun 2009 “Pajak daerah merupakan 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik 

secara langsung, digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”  

Jenis-Jenis Pajak daerah Berdasarkan undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 jenis pajak Daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu Pajak 

Provinnsi dan Pajak Kabupaten (kota). 
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Jenis Pajak Provinsi dibagi menjadi lima sebagai berikut 

• Pajak Kendaraan Bermotor, 

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

• Pajak Air Permukaan, 

• Pajak Rokok. 

Jenis Pajak Kabupaten atau Kota dibagi menjadi sebelas sebagai 

berikut: 

• Pajak Hotel, 

• Pajak Restoran, 

• Pajak Hiburan, 

• Pajak Penerangan Jalan, 

• Pajak Mineral Logam Dan Bantuan, 

• Pajak Parkir, 

• Pajak Air Tanah, 

• Pajak Sarang Burung Wallet, 

• Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, 

• Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 

“Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaran pemerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan 

kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi 

pula Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, daerah mampu 

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri.” 
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 b.) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan komponen 

pendapatan asli daerah, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi salah 

satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. 

   ‘“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan,” Menurut Mariot P. Siahaan dalam Pratiwi (2016). Sedangkan 

jasa/Pelayanan adalah kegiatan pemerintah daerah berupa transaksi 

yang mengakibatkan individu atau organisasi menikmati barang, 

fasilitas, atau manfaat lainnya.  

 Ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut;  

1.‘Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah, 

2.‘Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis, 

3.‘Adanya kontraprstasi yang secara lngsung dapat ditunjuk, 

4.‘Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang 

menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan Negara. 

  Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bidang-bidang 

yang terkait dengan kontribusi pajak harus mendapat perhatian khusus 

terhadap penerimaan pendapatan pokok daerah dari pemerintah 

Kab/Kota. Karena secara teoritis, khususnya untuk instansi 

pemerintah/kota, retribusi seharusnya lebih berperan/berkontribusi 

terhadap pendapatan asli daerah. 
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  Objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa-jasa yang 

dihasilkan terdiri dari;  

1.’Jasa umum, “adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat 

umum. Kebanyakan jasa ini berupa pelayanan”, 

2.’Jasa Usaha, “adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah 

dengan menganut pada prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta”, 

3.’Perizinan tertentu, “adalah jasa yang dipungut pemerintah atas 

izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan 

pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau 

fasilitas tertentu yang dimiliki pemerintah”. 

3.) Pengertian Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Umum adalah pajak penggunaan tenaga listrik 

dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut terdapat penerangan umum, 

yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. 

Penerangan jalan adalah penggunaan listrik untuk menerangi jalan 

umum, akun ini ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, 

pendapatan dari pajak penerangan umum akan digunakan untuk 

membiayai penerangan umum di jalan umum, termasuk pemeliharaan dan 

perbaikan lampu jalan.    

Withholding system adalah cara pemungutan untuk pajak penerangan 

jalan dengan PT.PLN sebagai wadah pemungut. Menurut Ismartani (2003) 

“sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan 
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atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan 

pungutan pajak penerangan jalan”. Hal ini membuat pajak penerangan 

jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah. 

4.) Potensi Pajak Penerangan Jalan 

Potensi Pajak Penerangan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan 

dasar pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Dasar pajak 

merupakan hasil perhitungan tarif dengan biaya pokok tenaga listrik 

(KWH). Untuk mendapatkan hasil tarif beban biaya dengan mengalikan 

persentase pajak penerangan umum dengan jenis pelanggan PLN 

(perumahan, komersial dan industri), jumlah pelanggan PLN dan tarif rata-

rata dasar listrik setiap kategori klasifikasi pelanggan PLN. Sedangkan 

untuk mendapatkan Harga Pokok Tenaga Listrik (KWH) diperoleh dengan 

mengalikan persentase pajak penerangan umum dengan golongan 

pelanggan PLN (perumahan, komersial dan industri), jumlah pemakaian 

tenaga listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik tiap jenis pelanggan 

PLN. 

a. Objek Pajak Penerangan Jalan 

Pajak lampu jalan berlaku untuk listrik di daerah tempat lampu 

jalan itu berada, dan biayanya ditanggung oleh pemerintah kabupaten 

atau kota. Baik penggunaan listrik PLN maupun non-PLN terdistribusi. 

b. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan 
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Pajak penerangan umum, semua listrik yang dikonsumsi tidak 

dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak dikenakan 

pajak, yaitu: 

• Pemakaian listrik dari instansi pemerintah pusat dan daerah 

• Pemakaian tenaga listrik di tempat-tempat yang digunakan oleh 

Kedutaan Besar, Konsulat, perwakilan perwakilan asing, dan 

organisasi internasional dengan prinsip timbal balik ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. 

• Pemakaian tenaga listrik bukan PLN dengan kapasitas tertentu 

tanpa mendapat izin dari instansi teknis terkait. 

• Pemakaian sumber daya listrik lain diatur oleh PERDA. 

Misalnya penggunaan listrik digunakan untuk tempat ibadah dan 

panti asuhan dan sejenisnya. 

c. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan, subjek pajaknya adalah orang pribadi yang 

menggunakan tenaga listrik secara sah atau alami. Secara sederhana, 

subjek kena pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar 

jasa yang diberikan oleh pelaku usaha penerangan jalan. 

Sedangkan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

menjadi pelanggan atau pengguna energi listrik. Dalam perkara tersebut 

yang dimaksud dengan subjek Pajak adalah Wajib Pajak, atau dengan 

kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang 

menjadi subjek pajak dianggap sebagai Wajib Pajak. Jika listrik 
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disediakan oleh PLN, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan 

oleh PLN. Pelanggan yang menjadi pelanggan listrik PLN sedangkan 

pengguna listrik umumnya adalah pelanggan listrik bukan PLN, terbagi 

menjadi dua yaitu pelanggan listrik bukan PLN untuk industri dan non 

industri, termasuk menggunakan listrik industri dan bisnis sedangkan 

pelanggan menggunakan listrik rumah tangga.  

Peraturan lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak 

penerangan jalan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditinjau 

oleh Menteri Keuangan. Untuk lebih mengatur pajak penerangan 

umum, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan ini yang 

merinci pemungutan pajak penerangan jalan. 

Keputusan ini dimaksudkan untuk pemungutan pajak penerangan 

umum atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN, 

sedangkan pemungutan pajak penerangan umum atas pemakaian tenaga 

listrik dari sumber bukan PLN sama sekali bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dapat 

diwakili oleh sejumlah pihak yang diberi wewenang oleh peraturan 

perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pajak penerangan 

jalan. Wajib Pajak secara pribadi atau bersama-sama bertanggung 

jawab untuk membayar pajak yang terutang. Selain itu, wajib pajak 

dapat menunjuk seseorang yang diberi wewenang khusus untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 



14 
  

 

"Badan Pendapatan 
Daerah 

(BAPENDA) Kota 
Makassar"

Pajak Daerah
Pajak Penerangan 

Jalan

Efektifitas 
Penerimaan Pajak 
Penerangan Jalan

Penerimaan Pajak 
Daerah

PAD

B.) Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 

 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah Kota 

Makassar. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pajak 

daerah adalah dengan mengefektifkan pemungutan pajak penerangan jalan 

daerah. Dalam hal basis pajak penerangan jalan, dihitung sebagai total biaya 

listrik dan biaya listrik dikalikan dengan tarif pajak tetap untuk memperoleh 

potensi pendapatan dari pajak penerangan jalan. Jika potensi penerimaan 

pajak penerangan jalan dapat direalisasikan dengan jumlah nominal yang 

kira-kira sama dengan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan, maka 

pajak penerangan jalan akan berjalan. 

Dengan pengelolaan pajak penerangan jalan yang efektif, penerimaan 

pajak penerangan jalan akan maksimal, yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Dengan demikian, pendapatan 

asli daerah kota Makassar dapat ditingkatkan untuk dapat membiayai 

pembangunan daerah yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, pengenalan 
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dan penerapan system pajak penerangan jalan dan iuran sangat diperlukan 

untuk meningkatkan pajak daerah kota Makassar itu sendiri. Untuk lebih 

jelasnya, lihat kerangka konseptual di atas. 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Metode menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

suatu keadaan atau peristiwa berupa data Pajak Penerangan jalan serta 

pendapatan asli daerah. Menurut Manongga dkk (2009) “Gambaran yang 

sistematik dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasi data 

sehingga akan memberikan hasil yang kongkrit pada permasalahan dan 

kemudian analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan”. 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan BAPENDA yang 

berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo. Maccini Baru No.8, Kec.Panakkukang, 

Kota Makassar, penelitian ini telah dilaksanakan selama kurang lebih 2 

(dua) bulan yaitu pada bulan Juli - September Tahun 2022 

2. Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Simanjuntak (2001) efektivitas merupakan ukuran antara hasil 

output hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas 

digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan 

suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 

2002). 
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    Adapun rumus untuk mengukur efektivitas pungutan pajak menurut 

Simanjuntak (2001) yaitu sebagai berikut:     

  

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 =  
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

             

   Dari rumus perhitungan efektivitas tersebut, dapat disusun indikator 

efektivitasnya. efektivitas digolongkan sebagai berikut: 

                 Tabel 2. 1 Indikator Efektivitas 

No Presentase Kriteria 

1. >100 % Sangat Efektif 

2. 100 % Efektif 

3. 90 % - 99 % Cukup Efektif 

4. 75 % - 89 % Kurang Efektif 

5. <75 % Tidak Efektif 

 Sumber: Mahmudi, Analisis lap.hal.145,(2010) 

3. Perhitungan Kontribusi 

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah 

memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah. Dalam 

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak 

daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan 

penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya 

berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan Jalan terhadap Pajak 

Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil 

berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah juga kecil. 
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Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Penerimaan pajak daerah 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 =  
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

 

   Dari rumus perhitungan kontribusi tersebut, dapat disusun indikator 

kontribusinya. kontribusi digolongkan sebagai berikut; 

                  Tabel 2. 2 Indikator Kontribusi 

No Presentase Kriteria 

1. 0,00 % - 10 % Sangat Kurang 

2. 10,10 % - 20 % Kurang 

3. 20,10 % - 30 % Sedang 

4. 30,10 % - 40 % Cukup Baik 

5. 40,10 % - 50 % Baik 

6. >50 % Sangat Baik 

 Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690 900327.(2006) 

4. Jenis dan Sumber Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di lapangan dan disurvei langsung di lokasi 

penelitian. Data penelitian dapat berupa observasi, wawancara dengan staf 

sumber, dokumen dan catatan lapangan yang disusun oleh peneliti selama 

kerja lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

sumber data yang diperoleh dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya 

adalah data. 
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a. Data Primer 

Data diperoleh langsung dari pejabat yang berwenang atau pejabat 

yang melakukan pemeriksaan di Kota Makassar (DISPENDA). 

b. Data Sekunder 

Data-data tersebut diambil sebagai data pendukung bagi penyusun dalam 

penelitian ini. Data ini diperoleh dari literatur tentang objek penelitian serta dari 

buku-buku yang terkait dengan objek penelitian dan bahan lain yang digunakan 

untuk melakukan penelitian ini atau dari data yang ada seperti data dari jurnal 

yang relevan dengan objek yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk memantau 

penelitian ini antara lain: 

a. Pengamatan  

  Metode pengumpulan data dengan pencatatan yang cermat dan 

sistematis dari proses ini adalah observasi dalam kaitannya dengan 

subjek penelitian. 

b. Wawancara 

 Dalam metode wawancara, terjadi pertemuan antara dua orang yang 

saling bertukar informasi dan gagasan terkait dengan judul utama 

penelitian ini sebagai sumber informasi yang mendukung penyelesaian 

laporan ini. 
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c. Dokumentasi 

 Pengumpulan data dokumen adalah catatan perisitiwa terkait sesuatu 

yang diteliti. Melalui pengambilan data-data yang berhubungan dengan 

tempat penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengembangkan data, memilih data yang 

paling penting dan dapat diteliti, menarik kesimpulan agar mudah dipahami, 

dan secara sistematis merangkum hasil penelitian metode perolehan data. 

Menurut sugiyono (2010:335), yang dimaksud dengan teknik analisis data 

adalah proses mencari data, menyusun, secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Adapun metode penjabaran data sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan penyederhanaan pemilihan kata, fokus, 

dan pengolahan menjadi informasi yang dilakukan dengan kebenaran 

data mentah dan digunakan sebagai inferensi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data secara kualitatif berupa penjelasan atau cerita yang 

disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang 

terkumpul untuk merumuskan masalah, kemudian membandingkan data 

yang terkumpul, kemudian membandingkan data tersebut dengan data 

lain, dan menyimpulkan. 
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BAB III                                                                                                             

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah 

 Sejarah lahirnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar 

memang belum banyak diketahui masyarakat luas, bahkan di kalangan 

pegawainya pun masih banyak yang belum mengetahui tentang pergantian 

nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar sejak 1 

Januari 2017 mulai beroperasi. 

     Untuk menelusuri pembentukan Bapenda Sulawesi Selatan, di Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, Drs.H. Tautoto 

Tanaranggina, M.Si memerintahkan Divisi Teknologi dan Sistem Informasi 

(TSI) Bapenda Kota Makassar untuk mengumpulkan referensi sejarah 

keberadaan Bapenda dan menyebarluaskannya melalui media . Pada tahun 

1972, instansi yang menjadi andalan pembiayaan pembangunan di Kota 

Makassar tetap menjadi bagian dari Kantor Keuangan Setda Tingkat 1 

Sulawesi Selatan sebagai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Makassar. Karena ruang lingkup tugasnya begitu luas pada masalah 

penerimaan asli daerah, baik itu pajak, retribusi, dan penerimaan lain yang sah 

dari daerah serta penerimaan negara, diserahkan kepada pengelolaan Daerah 

Tingkat I, maka dipandang perlu untuk dipisahkan. Bagian Pendapatan Daerah 

dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 

   Dasar hukum pemisahan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Daerah Kelas I Sulawesi Selatan No: 130/IV/1973 tanggal 17 April 1973 
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tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I SULSEL, sejak saat 

itu bagian pendapatan daerah menjadi independent dan merupakan badan yang 

di tetapkan dengan nama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Makassar 

     Menurut dasar hukum pada saat peraturan, Bapenda kini berusia 45 tahun, 

pada usia ini Bapenda terus berkembang dengan sejarah menghadapi berbagai 

tantangan dalam pembangunan pemerintahan. (M Kiblat Said). 

B. Visi dan Misi 

Visi 

“Maksimalnya Penigkatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif “ 

Misi 

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

kedepan, ditetap kamisi sebagai berikut:  

1.   Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 % (tiga 

belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% 

per tahun 

2.   Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam 

rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak. 

3.   Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, 

handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam 

kemampuan teknis maupun manajemen. 
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4.   Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 

yang transparan dan akuntabel. 

5.  Peningkatan koordinasi dan pengendalian. 

C. Struktur Organisasi 

 
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi 

 

D. Job Description 

1. Kepala Badan 

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 
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2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, 

pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di 

lingkungan badan. 

3. Bidang Pendaftaran Dan Pendataan 

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi 

dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan 

pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

4. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah 

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak 

Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. 

5. Bidang Pajak Daerah II 

Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, 

verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah. 
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6. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan 

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, 

pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak 

dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan 

perundangundangan yang berlaku 

b. Kelompok Jabatan Fungsioanl terdiri atas sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan 

keahliannya dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga 

fungsional senior. 

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis 

dan beban kerja. 
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E. Hasil Penilitian 

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan jalan 

 

   Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimaksudkan di 

sini adalah seberapa jauh tercapainya target Pajak Penerangan Jalan yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh Kota Makassar dengan realisasi 

penerimaan Pajak Penerangan jalan. 

Tabel 3. 1 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pajak Daerah Kota Makassar 

Periode tahun 2019 – 2021 

Tahun 
 

Target Pajak Penerangan 
jalan 
(A) 

Realisasi Pajak 
Penerangan Jalan 

(B) 

% 
(B/A) 

Skala 
Kriteria 

2019 
 

Rp. 250.000,000,000 Rp. 222,267,797,099 88.91% Kurang Efektif 

2020 
 

Rp. 209,000,000,000 Rp. 219,727,194,495 105.13% Sangat Efektif 

2021 
 

Rp. 200,000,000,000 Rp. 209,906,909,487 104.95% Sangat Efektif 

          Sumber: Kantor Bapenda Kota Makassar, (2022) 

 Berikut ini adalah Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan jalan 

terhadap Pajak Daerah Kota Makassar periode tahun 2019-2021: 

 

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 =  
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

 

 Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan Efektivitas dari 

pajak Penerangan Jalan yaitu sebagai berikut: 
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a) Tahun 2019 

            Efektivitas =  
𝐑𝐩.𝟐𝟐𝟐,𝟐𝟔𝟕,𝟕𝟗𝟕,𝟎𝟗𝟗

𝐑𝐩.𝟐𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
 X 100%        =88.91% 

b)  Tahun 2020 

      Efektivitas =  
𝐑𝐩.𝟐𝟏𝟗,𝟕𝟐𝟕,𝟏𝟗𝟒,𝟒𝟗𝟓

𝐑𝐩.𝟐𝟎𝟗,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
 X 100%        =105,13% 

c)  Tahun 2021 

             Efektivitas =  
𝐑𝐩.𝟐𝟎𝟗,𝟗𝟎𝟔,𝟗𝟎𝟗,𝟒𝟖𝟕

𝐑𝐩.𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
 X 100%        =104.95% 

 

     Berdasarkan tabel di atas dilihat tingkat efektif pajak penerangan jalan 

dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami naik dan turun. Pada tahun 2019 

tingkat keefektifitasnya kurang efektif sebesar 88.91% efektifitasnya, Kota 

Makassar menetapkan target yang harus diraih pada tahun 2019 sebesar Rp. 

250.000,000,000 dan realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh 

sebesar Rp. 222,267,797,099. Karna hal ini disebabkan dengan situasi 

global saat ini, yaitu tersebarnya wabah virus covid 19 sampai ke Indonesia 

terutama dikota makassar, yang menyebabkan sistem pemerintah kita 

mengalami tidak stabil dan memicu pendapatan daerah pun mengalami 

penurunan. 

  Pada tahun selanjutnya 2020, pemerintah menurunkan target pajak yang 

harus dicapai karna pemerintah menggangap pada tahun tersebut Kota 

Makassar belum bisa untuk memaksimalkan pendapatan di sisi pajak 

penerangan jalan, dikarenakan pada tahun tersebut kondisi kota makassar 

sangatlah menurun akibat faktor wabah virus covid 19. Maka dari itu, 

realisasi pajak penerangan jalan yang didapat sebesar Rp. 219,727,194,495 

hal ini tetap dititik mengalami penurunan apabila kita mengacu pada 
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penerimaan Tahun 2019. Tetapi apabila kita mengacu pada target di tahun 

2020 yaitu Rp.209,000,000,000 dan realisasi pajak penerangan jalan tahun 

2020 sebesar Rp.219,727,194,495 dengan persentase efektifitas penerimaan 

pajak penerangan jalan sebesar 105.13% itu Sangat Efektif berdasarkan 

skala kriteria,  

  Tahun 2021 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kota Makassar 

kembali sangat efektif, skala persentasenya sebesar 104.95% dengan target 

tahun 2021 sebesar Rp.200,000,000,000 dan realisasi yang dicapai sebesar 

Rp.209,906,909,487 Hal ini disebabkan karna pemerintah kembali 

menurunkan target Pajak penerangan jalan yang harus dicapai dari tahun 

sebelumnya tahun 2020 yaitu sebesar Rp.209,000,000,000, kemudian 

dengan target ditahun 2021 sebesar Rp.200,000,000,000 dan realisasi yang 

dicapai sebesar Rp.209,906,909,487  

  Penyebab terjadinya pendapatan yang berubah-ubah, pemerintah Kota 

makassar melihat realita yang terjadi dilapangan saat ini, karena lagi dan 

lagi itu disebabkan oleh wabah global virus covid 19,maka dari itu target 

yang sebelunya berjumlah Rp.250.000,000,000 sulit untuk dicapai kembali, 

dan alasan berikutnya disebabkan pemerintah pusat memberikan bantuan 

potongan harga bagi seluruh masyarakat di Indonesia khususnya dikota 

makassar itu sendiri. Kemudian juga kurangnya kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak ke BAPENDA melalui PLN kota makassar dan 

wajib pajak tidak membayar pajak sesuai jadwal dan aturan yang berlaku, 

maka dari itu pemerintah Kota Makassar belum berani mengambil Langkah 
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untuk menaikkan target pajak penerangan jalan karena pada kondisi 

tersebut kota makassar menjadi salah satu kota yang masih tinggi status 

siaga covid-19 nya. 

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota 

Makassar 

 

  Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah 

memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah. Dalam 

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan 

pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan 

Total penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar 

hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan 

terhadap Pajak Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya 

terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan Jalan terhadap pajak Daerah 

juga kecil. 

Tabel 3. 2 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap 

Pajak Daerah Kota Makassar 

Periode tahun 2019 – 2021 

Tahun 
 

Realisasi 
PJJ 
(A) 

Realisasi 
PAD 
(B) 

% 
(A/B) 

Skala 
Kriteria 

2019 
 

Rp. 222,267,797,099 Rp. 1,303,316,337,553,94 80,22% Sangat Baik 

2020 
 

Rp. 219,727,194,495 Rp. 1,078,328,561,269,15 94,25% Sangat Baik 

2021 
 

Rp. 209,906,909,487 Rp. 1,140,328,483,697,93 85,97% Sangat Baik 

          Sumber: Data Yang Diola, (2022) 
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      Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Penerimaan pajak daerah 

Kota Makassar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 =  
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

  

     Berdasarkan Rumus Kontribusi diatas dapat dilakukan perhitungan 

kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Makassar 

yaitu sebagai berikut: 

a) Tahun 2019 

              Kontribusi =  
𝐑𝐩.𝟐𝟐𝟐,𝟐𝟔𝟕,𝟕𝟗𝟕,𝟎𝟗𝟗

𝐑𝐩.𝟏,𝟑𝟎𝟑,𝟑𝟏𝟔,𝟑𝟑𝟕,𝟓𝟓𝟑,𝟗𝟒
 X 100%  = 80,22% 

b) Tahun 2020 

              Kontribusi =  
Rp.219,727,194,𝟒𝟗𝟓

𝐑𝐩.𝟏,𝟎𝟕𝟖,𝟑𝟐𝟖,𝟓𝟔𝟏,𝟐𝟔𝟗,𝟏𝟓
 X 100%  = 94,25% 

c) Tahun 2021 

              Kontribusi =  
Rp.209,906,909,487

𝐑𝐩.𝟏,𝟏𝟒𝟎,𝟑𝟐𝟖,𝟒𝟖𝟑,𝟔𝟗𝟕,𝟗𝟑
 X 100%  = 85,97% 

 

     Dari tabel di atas dapat dilihat persentase kontribusi dan realisasi pajak 

penerangan jalan Kota Makassar pada tahun 2019 sangat baik berkontribusi 

terhadap Pajak Daerah, persentasenya sebesar 80,22% dengan realisasi  

Rp.1,303,316337,553,94 

   Pada tahun 2020 realisasai penerimaan pajak penerangan jalan kepada 

pendapatan daerah mengalami penurunan, karna pemerintah Daerah Kota 

Makassar mengalami situasi yang terpuruk, bahkan kita sebagai masyarakat 

merasakan keterpurukan tersebut, akibat virus covid-19 menjadi 

Rp.1,078,328,561,269,15 dilihat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 
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angka yang tercapai Rp.1,303,316,337,553,94 walaupun penerunan tidak 

banyak, hal ini cukup mempengaruhi skala kontribusi dari tahun 

sebelumnya. 

   Tetapi apabila kita melihat pada presentase tahun 2019 dan 2020 justru 

mengalami kenaikan, karna disebabkan oleh target pada pajak penerangan 

jalan tahun 2020 itu mengalami penurunan dari yang semula pada tahun 

2019 targetnya sebesar Rp.250.000,000,000 diturunkan menjadi Rp. 

209,000,000,000 ditahun 2020. Maka dari itu, apa bila kita melihat tingkat 

presentase akan menglami kenaikan, yaitu tahun 2019 sebesar 80,22% 

menjadi 94,25% di tahun 2020.                               

    Pada tahun 2021 realisasi kontribusi Pajak penerangan jalan mengalami 

kenaikan sebesar Rp.1,140,328,483,697,93 yang sebelumnya ditahun 2020 

sebesar Rp.1,078,328,561,269,15 karna pada tahun tersebut, realisasi pajak 

penerangan jalan pada tahun 2021 mengalami presentase sebesar 104.95%, 

maka secara tidak langsung kontribusi pajak penerangan jalan kepada pajak 

daerah menglami peningkatan pula.  

   Tetapi apabila kita melihat presentase pada realisasi pajak penerangan 

jalan kepada pajak daerah itu tetap mengalami penurunan, dikarenakan 

pada tahun 2021. Pemerintah kota makassar kembali menurunkan nilai 

target pajak penerangan jalan sebesar Rp. 200,000,000,000 yang 

sebelumnya di tahun 2020 sebesar Rp. 209,000,000,000.   
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F. Pembahasan 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang 

digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. 

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin 

besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan 

daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu 

meningkatkan sumbersumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan 

Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis 

pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak 

daerah lainnya. Pajak penerangan jalan setiap tahunnya selalu mengalami 

kenaikan 

 Pajak Penerangan Jalan juga diatur melalui Peraturan Daerah Pemerintah 

Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan daerah 

Kota makassar. Dalam peraturan daerah ini di nyatakan yang menjadi objek 

pajak penerangan jalan adalah tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia 

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek 

Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

tenaga listrik dan wajib pajak nya adalah orang pribadi atau badan yang 

menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. 

 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di kota makassar merupakan pajak yang di 

pungut atas setiap penggunaan tenaga listrik. Penarikan Pajak Penerangan jalan 

dilakukan oleh PT.PLN yang pembayarannya di satukan di dalam rekening 

listrik dan kemudian disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 
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Kota Makassar. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan yang digunakan 

adalah Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak 

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Maksudnya disini adalah berapa jumlah pajak 

penerangan jalan secara keseluruhan dipungut oleh PLN langsung dan 

BAPENDA sifatnya hanya menerima. 

 Untuk penentuan tarif Pajak Penerangan di kota makassar ini sendiri di 

kenakan tarif sebesar 10% rata-rata untuk seluruh penanggung wajib pajak baik 

rumah tangga maupun instansi. Untuk pembayaran pajak pelanggan PLN di 

kota makassar ada dua yaitu: 

1. Konvensional Yaitu perhitungannya dilakukan setelah pemakaian listrik itu 

sendiri (Pasca Bayar) 

2. Pulsa Yaitu perhitungannya dilakukan dengan cara adanya pemotongan 

langsung dari pembelian pulsa itu sendiri 

 Penerangan Jalan adalah penerangan tenaga listrik untuk menerangi jalan 

umum, Sehingga penerimaan Pajak yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan 

akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum yang 

meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. 

 Potensi pajak pajak penerangan jalan di kota makassar masih sangat 

potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan, pajak peneranngan jalan 

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan terbesar 

dalam pos pajak daerah di kota makassar. Dengan semakin meningkatnya 
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penerimaan pajak penerangan jalan diharapkan setiap kecamatan yang ada 

dimakassar akan memiliki penerangan yang mumpuni dan tidak ada jalanan 

yang tidak memiliki penerangan. 
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BAB IV                                                                                               

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan melihat Efektivitas 

Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah 

pada Pemerintahan Daerah Kota Makassar dari tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2021, pajak daerah yang diteliti adalah pajak penerangan jalan.  

Bedasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan adalah: 

1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2019 sampai dengan 

2021 Kota Makassar cendrung sangat efektif tetapi ada juga yang kurang 

efektif, yaitu terjadi pada tahun 2019. Efektif atau tidaknya terlihat dari 

penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pajak 

Penerangan jalan pada tahun 2019 kurang efektif sebesar 88.91%, tahun 

2020 sangat efektif sebesar 105.13%, pada tahun 2021 sebesar 104.95% 

kembali sangat efektif, semakin tinggi persentasenya maka kemampuan 

daerah mencapai tujuan dinilai semakin baik dan pada tahun 2020 

persentasenya paling tinggi dari tahun lainnya. 

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kota 

Makasar dari tahun 2019 sampai tahun 2021 secara keseluruhan 

berkriteria sangat baik berkontribusi terhadap Pajak daerah, rata-rata 

yang dihasilkan setiap tahunnya pada pajak penerangan jalan secara 

keseluruhan mencapai diatas 50%, tahun 2019 sebesar 80,22%, tahun 

2020 sebesar 94,25%, tahun 2021 sebesar 85,97%. Sangat baik 
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berkontribusinya pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah 

dikarenakan cenderung tingginya kesadaran dan ketaatan wajib pajak 

dalam pembayaran pajaknya. Sedangkan potensi pajak penerangan jalan 

di Kota Makassar masih sangat potensial untuk digali. Dari sisi 

penerimaan, pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak 

daerah yang memiliki penerimaan terbesar dalam pos pajak daerah di 

kota makassar 

B. Saran 

 Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan 

kemampuan Penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada BAPENDA Kota Makassar dan pihak lain yang 

membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian diatas, 

maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya: 

1. BAPENDA Kota Makassar untuk tahun kedepannya dalam penetapan 

target jangan berdasarkan potensial dari tahun-tahun sebelumnya agar 

setiap yang akan dilewati efektif bahkan sangat efektif. 

2. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan masyarakat. Untuk 

itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, 

mengembangkan kebijakan keuangan publik, tarif pajak yang kondusif 

yang tak terlalu membebani masyarakat. 
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Wawancara Kasubid Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan 

(Bapak Andi Mangga Barani, S.Kom) 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah Kendala yang dihadapi dalam proses 

penerimaan pajak penerangan jalan? 

Kendala yang kita hadapi 

dalam proses penerimaan pajak 

peneranagan jalan adalah 

laporan yang hanya bersifat 

laporan total pendapatan setiap 

bulan dan laporan tersebut 

tidak bisa kita verifikasi, dan 

verifikasi dalam artian apakah 

betuk sedemikian total yang 

kita dapatkan/terima dari 

masyarakat atas pemungutan 

pajak penrangan jalan, karna 

kenapa? system data bes yang 

kita pakai juga adalah system 

yang di pakai oleh PLN yang 

kemungkinannya itu ada data 

yang sifatntyya masih privasi. 

2.  Upaya seperti apa yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut? 

Upaya yang kita lakukan 

adalah kita tetap terus 

melakukan kordinasi ke pln 

meskipun meskipun data yang 

kita terima kita tidak bisa 

verifikasi benar atau tidak. 

Karna kami tidak memiliki 

wewenang untuk memungut 

dan memeriksa pajak 

penerangan jalan dan kami 

dibapenda hanya bersifat 

menerima saja itu sudah sesuai 

dengan undang- undang 

3.  Bagaimana target atas penerimaan pajak 

penerangan jalan? 

Kalau kita berbicara target 

bapenda masih mengikut dari 

pola pembayaran dari pln 
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4.  Apa yang terjadi jika penrimaan tidak 

mencapai target? 

Apabila penerimaan tidak 

mencapai target itu akan 

berdampak kepada belanja 

daerah dan akan mengalami 

penyusutan dari belanja daerah 

apabila pajak penerangan jalan 

tidak mencapai target 

5.  Bagaimana kontribusi pajak penerangan jalan 

untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Makassar? 

Secara kontribusi dan apabila 

klo kita melihat ke data 

sekarang kontribusi pajak 

penerangan jalan itu salah satu 

yang tertinngi kontribusinya 

untuk PAD 
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DOKUMENTASI 
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KETERANGAN GAMBAR 1. Wawancara Bersama Kasubid Hiburan dan Pajak Penerangan 
Jalan        
 

 

KETERANGAN GAMBAR 2. Foto Bersama Bersama Kasubid Hiburan dan Pajak 

Penerangan Jalan 
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