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1. Kesimpulan

a. Berdasarkan ana lis is  descriptive-comparative tahun demi 

tf.hun antsra target dan rea lisa s i PAD tahun 82/83 sam - 

^ai 86/87, memang nampak adanya penetapan target PaD d i 

bswuh kapasitas pcnerimaannya. Dan memang benar, jik .. - 

pertumbuhan psrekononien diketahui, maka penetapan ta r

get PaD itu  akan sesuai dengan kapasitas penerirnaannya. 

Penetapan target in i menggunakan alat re g res i  s.ederhana 

dengan duo variabel, yaitu pajak daerah dan CROP, Hal - 

in i mengingat penyebab timbulnya permasalahan berasal 

dari pajak daerah.

Ctegrosi in i  te lah  d iu j i  kobenaraimya melalui u j i  hipo - 

lc.r,o dengan menggunakan t -d is t r ib u t ion  dengan u j i  dua 

r.rah, yang ternysta memang parameter-parameternya very 

s i g n i f i c a n t ly  oada level, o f  s ign i f ican t ,  K  - . Jo - 

ngan demikian berart i  h ipotes ic  kurja talan terbukti.

b. Jei,daSo.rk.-i'i an vlis is  regres i tersr*but juga dapat o is i^  

pulkan bahwa oerkembangan p^rekon-jifiian :-unya korelasi 

o o r i l i f  terhad:.;> ponerxmadn pajak daerah.

.^edingkrn e'! ast;isitas perubahan pajak terhadap per>< -
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bahan perekonomian adalah 1,2019. Mai itu  b era rti jika  

perekonomian naik 10,.1, maka hal in i akan membawa akibat 

kenaikan pajak yang diperkirakan sebesar 12*819%.

c. Berdasarkan analisa reg res i itu juga diketahui bahwa pe 

ngaruh perekonomian terhadap pajak daerah songat besar

(. 'R'^99, 43/0 * Sehingga penetapan target pajak daerah - 

khususnya, dan PAD pada umumnya, agar1 sesuai dengan k;— 

pasitas, harus memperhatikan perubahan perekonomian.

d. Berdasarkan analisa discriptiKe-cornparative terhadap ~ 

revenue adequacy dengan raenggunakun ukuran proo ir&i P'VJ 

terhadap APBD, ternyat, kemampuan pemda dalijn melaks;:. - 

nakyji fungsi-fungsinya selama kurun waktu 77/7c sarapai 

35/86, tidak banyak berubah bahkan b.oleh dikstakan t.i - 

dale berubah (tidak meningkat). Jylaupun sebenarnva, Pi\., 
itu  sendiri dalam kurun yang sama telah  meningkat menja 

d i leb ih  dari empat k a li.

Hal itu  te r ja d i sebab adanya highly centralized  system 

o f finance. Jadi wslaupun PAD itu  meningkat be.rl.ioat 

ganda, kalaupun sistem itu  sendiri tidak berubah, maka 

proporsi yang demikian in i tetap berlanjut terus* Pro - 

porsi itu  tetap sebesar itu .

Nainun, jik a  revenue adequacy in i menggun; kan ukuran ke- 

mampuan Pemda untuk meningkatkan kesejahtraan oissya -
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rakat dengan aeumsi ce te r is  paribus, ■ maka kemampuan 

Pemde dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya itu  a- 

kan meningkat dengan rata-rata sebesar 5,59^ pertahun - 

selama periode lima tahun 81/82 sampcii 85/86.

g. Pajak daerah leb ih  f le x ib le  terhadap perubahan pereko - 

nomian dcri oada pajak non migas ( pi; j  ok pusat). Hal in i 

dapat d ilih a t dari e la s t is ita s  masing-masing berturut- 

turut sebesar 1,2819 dan 0,8458.

h. Dalam struktur pajak daerah, dua_komponen pajak daerah 

bergeseran proporsi terhadap penerimaan pajak daerah - 

secra keseluruhan. Dimana PKB proporsinva terus mening

kat, sebaliknya BBN terus menurun. Keadaan in i d iperki

rakan terus berlan jut, sebab pertumbuhan PKB r e la t i f  ljj 

bih cepat dibanding dengan BBN.

i.  Salah satu koraponen PAD, yaitu BBN adalah proorsional, 

tidak merupakan pajak yang progres if, ditambah la g i peng 

gunaan PAD itu  untuk menutupi pengeluaran rutin , maka - 

hal itu  berarti PAD kurang memperhatikan azas equity. - 

BBN adalah komponen utama PAD maupun pajak daerah.
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a. Mengingat bahwa secara s ta t is t ik , formulasi penetapan - 

target pajak daerah d i atas, halaman 109, yaitu;

log T = -4,3435 + 1,2819 log  GRDP 

( 0,248?) (0,0374)

R2=0,9943 11=13 

adalah benar, maka formulasi itu  dapat dipakai sebagai 

a la t penetapan target pajak daerah. Namun, raenging&t - 

akan kesederhanaan dari model tersebut yang hanya mema- 

sukkan satu variabel bebas saja yaitu perekonomian, 

untuk itu  dimungkinkan memasukkan variabel baru yang - 

terandalkan.

b. Kengingat keterbutasan kemampuan dan wal-ctu serta dengan 

pertimbangan bahwa pajak daerah itu 85?£ dari PAD serta 

pertimbangan la in , maka penulis hanya memformulasikan 

target pajak daerah. Untuk itu  dimungkinkan memformula- 

sikan komponen-koraponen P.vD yang la in .
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