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ABSTRACT 

 

Through the law no. 28/2009, the regional governments are allowed to 

collect the regional taxes. The tax collection in a region can be adjusted with the 

potential and the regional policy which is established together with the regional 

regulation. The target of the income in street lightening taxes that always 

established every year is always raised by Semarang City government.  However, 

if we see from the achievement, it is always exceed from the target. It indicates 

that the realization of the income from the street lightening taxes in Semarang is 

not suitable with the potential. The aims of this research are to present the 

potential of street lightening taxes income and the effectiveness of street 

lightening taxes in Semarang from 2003 until 2009. Beside that, the writer did the 

identification on the factors that affect the street lightening taxes in Semarang. 

 This research uses the secondary data from 2001 until 2009 period. The 

method of analysis data used in this research is the descriptive quantitative 

method with the regression analysis in interpolation data.  

 This research results in finding the number of customers, connected 

power, and the using of electricity that affect in the income of street lightening 

taxes significantly and on the whole, the independent variables can explain the 

income of street lightening taxes in Semarang. The result in counting the potential 

of street lightening taxes in Semarang showed that the potential in street 

lightening taxes income in Semarang is still high. The industry groups have the 

biggest potential in street lightening taxes income. The effectiveness in street 

lightening taxes shows that the collection and the management of street lightening 

taxes in Semarang are not effective yet.  
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PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah unuk mensejahterakan masyarakat.  Kesejahteraan kehidupan 

masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilaksanakan merata.  

Pembangunan di Indonesia yang selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada 

pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa 

akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa (Kuncoro, 2004).   

Angin segar reformasi pada pertengahan 1998 membawa perubahan dalam  

tata kelola pemerintahan.  Melalui UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah 

yang kemudian digantikan dengan UU No.32/2004 diatur mengenai pembagian 

kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Dengan dikeluarkannya UU No.32/2004, pemerintah daerah diharapkan dapat 

lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.  Pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggung 

jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada era 

sentralistik. 

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pemerintah daerah perlu 

didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik.  Keuangan daerah 

merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah.    

Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga memberikan kewenangan kepada 

daerah untuk mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal.  

Desentralisasi fiskal di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No.33/2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  Sejalan 

dengan hal tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia  diwujudkan 

dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana 

otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan 

potensi pendapatan asli daerah (PAD). (Mardiasmo, 2009) 

Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD 

yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah.  Menurut Lutfi 

(2004) pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama 



ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan 

komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang 

berasal dari pendapatan asli daerah.  Hal ini senada dengan hasil penelitian  

Wibowo (2004) yang mengemukakan bahwa setelah era desentralisasi pajak 

daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa merupakan pemberi kontribusi utama 

terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 45,6 persen. 

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

No.34/2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang No.28/2009.  Pajak 

daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak 

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; Pajak 

Rokok.  Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak 

Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak 

Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.   

Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah 

diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah.   Pemungutan pajak 

daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).  Salah satu jenis pajak daerah yang 

diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota 

adalah pajak penerangan jalan.  Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban 

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan 

umum terlebih di malam hari.  Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap 

penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh 

pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai. 

Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah yang 

mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di tengah-tengah jalur lalu lintas 

pantura.  Hal ini membuat Semarang menjadi barometer perekonomian bagi 



kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.  Rata-rata pertumbuhan kontribusi PAD 

Kota Semarang terhadap PAD Propinsi Jawa Tengah sebesar 7,3 persen.   

Tabel 1.1 

Kontribusi 7 Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Kota Semarang Tahun 2003-2009 

(Persen) 

 

 

Pajak Daerah 
Tahun Rata-rata 

Kontribusi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pajak Hotel 17 16 16 15 16 15 15 15,71 

Pajak Restoran 15 14 15 14 15 15 16 14,85 

Pajak Hiburan 4 4 5 4 4 3 3 3,85 

Pajak Reklame 10 10 10 7 10 12 10 9,85 

Pajak Penerangan 

Jalan 52 54 53 53 54 53 54 53,28 

Pajak Pengambilan 

Bahan Galian 

Golongan C 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Pajak Parkir 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah Maret 2011 

Terlihat dari Tabel 1.1 di atas dengan kontribusi di atas lima puluh persen  

pajak penerangan jalan merupakan pajak yang potensial untuk dikembangkan.  

Namun di balik kontribusinya yang besar itu, ternyata pertumbuhan penerimaan 

pajak penerangan jalan cenderung rendah seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.2 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Tabel 1.2 

Pertumbuhan Penerimaan 7 Jenis Pajak Daerah di Kota Semarang 

Tahun 2003-2009 

(%) 

 

Pajak Daerah 
Tahun Rata-rata 

Pertumbuhan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pajak Hotel 0,17 0,06 0,07 0,08 0,15 0,09 0,04 0,10 

Pajak Restoran 0,15 0,10 0,14 0,10 0,14 0,12 0,18 0,13 

Pajak Hiburan 0,19 0,02 0,30 0,03 -0,06 -0,10 0,21 0,08 

Pajak Reklame 1,06 0,22 0,02 -0,23 0,60 0,36 -0,05 0,29 

Pajak Penerangan Jalan 0,20 0,18 0,08 0,11 0,15 0,10 0,08 0,13 

Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C 0,09 -0,01 0,00 0,02 -0,01 0,39 -0,11 0,05 

Pajak Parkir 0,28 0,16 0,10 0,12 0,07 0,06 0,09 0,13 

TOTAL 2,15 0,73 0,72 0,23 1,05 1,01 0,44 0,90 

 

Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah Maret 2011 

 

 

 

 



Tabel 1.2 di atas menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak-pajak 

daerah Kota Semarang.  Terlihat pertumbuhan penerimaan pajak-pajak daerah 

Kota Semarang masih rendah karena pertumbuhannya di bawah 1%.  Pajak 

penerangan jalan yang berkontribusi terbesar pada PAD, pertumbuhannya hanya  

sebesar 0,13.  Rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan diduga 

karena realisasi penerimaannya belum sesuai dengan potensi riil yang ada.   

Tabel 1.3 

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang dan 

Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah 

Tahun 2003-2009 

Tahun Target Realisasi 
Pertumbuhan 

(%) 

Kontribusi 

terhadap 

Pajak 

Daerah 

(%) 

Kontribusi 

terhadap 

PAD (%) 

2003 38.096.836.000 42.914.885.509 20 52 30 

2004 46.000.000.000 50.549.488.287 18 54 35 

2005 51.000.000.000 54.745.012.698 8 53 38 

2006 60.099.999.996 60.624.412.054 11 53 42 

2007 69.390.647.139 69.915.059.197 15 54 49 

2008 71.100.000.000 76.597.927.551 10 53 54 

2009 78.000.000.000 82.814.660.277 8 54 58 

Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah Maret 2011 

Dalam Tabel 1.5 terlihat baik dari segi target dan realisasi penerimaan 

pajak penerangan jalan dari tahun 2003 hingga 2009 selalu mengalami 

peningkatan.  Hal ini sejalan dengan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap 

PAD pada periode yang sama juga mengalami peningkatan.  Kontribusi pajak 

penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah selama periode 2003-2009 

secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PAD.  

Rata-rata pertumbuhan pajak penerangan jalan selama tujuh tahun sebesar 13 

persen.  Dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, pajak penerangan jalan memiliki 

pertumbuhan yang tidak terlalu besar, padahal pajak penerangan jalan mempunyai 

penerimaan terbesar dibanding pajak-pajak lainnya. Persentase pertumbuhan 

pajak penerangan jalan ini tergolong rendah untuk kota Semarang yang kegiatan 

perekonomiannya bertumpu pada aktifitas perdagangan dan jasa. 



Target penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan setiap tahun 

selalu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Semarang.  Jika dilihat dari 

pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan.  Hal ini menunjukkan 

realisasi penerimaan pajak daerah belum sesuai dengan potensi yang ada 

(Bachtiar, 2003).  Melalui permasalahan tersebut maka diperlukan identifikasi 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pajak penerangan jalan guna 

mendapatkan gambaran mengenai potensi penerimaan dan efektivitas pajak 

penerangan jalan. 

Menurut Lutfi (2004), pajak daerah yang diterapkan dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan penerimaan 

yang signifikan dan berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai 

tanggung jawab fiskalnya. 

Sesuai dengan Undang-Undang No..34 Tahun 2000 pemungutan pajak 

daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda).  Penetapan dengan Perda ini 

bertujuan agar setiap pemungutan pajak daerah mempunyai kekuatan payung 

hukum yang jelas.  Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 di dalam Perda 

yang mengatur pemungutan pajak daerah juga diatur tentang penetapan tarif pajak 

daerah.  Tarif pajak daerah merupakan tolak ukur bagi penerimaan suatu jenis 

pajak daerah.  Tarif pajak daerah hendaknya mencerminkan potensi pajak daerah 

tersebut, sehingga target yang ditetapkan mempunyai patokan yang jelas dan 

penerimaannya pun dapat dioptimalkan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu target penerimaan pajak 

penerangan jalan yang ditetapkan dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan demikian pula dengan realisasi penerimaannya selalu melebihi target 

yang ditetapkan.  Hal ini mengindikasikan target dan realisasi penerimaan yang 

ditetapkan tidak sesuai dengan potensi riil yang ada.          

 

 

 

 

 



TELAAH TEORI 

Pengertian Pajak 

Guna melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan anggaran 

yang tidak sedikit.  Anggaran tersebut sebagian besar diperoleh dari pajak.  Pajak 

adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan 

dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan (Suparmoko, 

1986).   

Prinsip-prinsip Perpajakan 

Menurut Adam Smith dalam  Soemitro (1982) pengenaan pajak wajib 

memenuhi empat syarat yaitu: 

1. Kesamaan dan keadilan (equality and equity) 

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang 

yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.  

Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (non-

discrimination), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama 

akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.  Prinsip 

keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap 

wajib pajak. 

2. Kepastian (certainty) 

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak 

hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah 

kepastian hukum.  Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang 

tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka 

peluang untuk ditafsirkan lain.  Kepastian hukum juga akan memudahkan 

administrasi. 

3. Kenyamanan pembayaran (convenience of payment) 

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang 

tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan 

memberikan kenyamanan (convenient) dan tidak menyusahkan atau 

memberatkan wajib pajak. 

4. Pemungutan ekonomi (economics of collection) 



Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya 

pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak 

dengan kata lain efisien.  Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar 

dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak 

efisien. 

Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah 

kabupaten/kota.   Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 

2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan 

ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang 

rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan 

umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.  Sehingga penerimaan 

pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk 

membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan 

perbaikan lampu jalan.   

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding 

system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem 

seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas 

pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak 

penerangan jalan.  Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan 

sebagai pajak daerah. 

Potensi Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Hamrolie (2003) potensi Pajak Penerangan Jalan diperoleh 

dengan cara mengalikan basis pajak (Tax Base) Pajak Penerangan Jalan dengan 

tarif pajak yang berlaku.  Basis pajak (Tax Base) merupakan hasil perhitungan 

biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan 

hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan 

berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan 

Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-



masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya 

pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan 

jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis 

dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari 

masing-masing golongan pelanggan PLN. 

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). 

Adapun rumus untuk mengukur efektivitas pungutan pajak menurut 

Simanjuntak (2001) yaitu sebagai berikut: 

 

Dari rumus perhitungan efektivitas tersebut, dapat disusun kriteria 

efektivitasnya.  Menurut Gantyowati (2002) efektivitas digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33 % berarti tingkat efektivitasnya 

digolongkan buruk. 

2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66 % berarti tingkat 

efektivitasnya digolongkan cukup efektif.   

3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66 % berarti tingkat efektivitasnya 

digolongkan baik. 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar di 

atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah pelanggan akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang.   

2. Pemakaian listrik akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang.  . 



4. Daya yang dikonsumsi akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak penerangan jalan. 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek yang akan diteliti yang mempunyai 

variasi nilai (Efendi, 1989).  Dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen 

dan independen.  Variabel dependen yang digunakan yaitu jumlah penerimaan 

pajak penerangan jalan, sedangkan yang menjadi variabel independen yaitu 

jumlah pelanggan, daya yang dikonsumsi, pemakaian listrik.   

Metode Analisis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif kuantitatif.  Metode analisis dalam penelitian menggunakan 

analisis regresi berganda pada data interpolasi yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan 

Guna mengetahui potensi pajak penerangan jalan perlu diketahui besarnya 

biaya beban dan biaya pemakaian listrik yang menjadi basis pajak (tax base).  

Rumus basis pajak (Hamrolie, 2003)  adalah sebagai berikut: 

 

Setelah diketahui basis pajaknya selanjutnya kita dapat menghitung 

potensi pajak PPJ dengan rumus sebagai berikut: 

 

Semakin besar hasil perhitungan potensi yang dinyatakan dalam bentuk 

persentase berarti menunjukan potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki juga 

besar. 

Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 

Efektivitas menurut Jonas dan Pendlebury (dalam Simanjuntak, 2003) 

adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai 

tujuan.  Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan biaya layak 



(reasonable) dalam kaitannya dengan nilai dari sebuah hasil (outcome).  Bahkan 

efektivitas juga diukur dengan mempertimbangkan akibat atau hasil yang 

diharapkan atau tidak diharapkan (Aryanto, 2005). 

Dalam penelitian ini rumus penghitungan efektivitas yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

Interpolasi Data 

Penelitian ini menggunakan data kuartalan 2000:1 – 2009:4 yang diperoleh 

melalui proses interpolasi data.  Interpolasi data dilakukan untuk mengatasi 

masalah keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian.  Interpolasi data 

dilakukan pada data penerimaan pajak penerangan jalan, pemakaian listrik dan 

daya listrik tersambung. Interpolasi data tahunan berikut seperti yang 

dikembangkan oleh Insukindro (1992). 

Q1 = ¼ {Yt – 4,5/12 (Yt – Yt-1)} 

Q2 = ¼ {Yt – 1,5/12 (Yt – Yt-1)} 

Q3 = ¼ {Yt + 1,5/12 (Yt – Yt-1)} 

Q4 = ¼ {Yt + 4,5/12 (Yt – Yt-1)} 

Dimana: 

Qt  = Kuartal periode/ tahun t 

Qt-1  = Kuartal periode / tahun t-1 

Qt1  = Kuartal pertama tahun t 

Qt2  = Kuartal kedua tahun t 

Qt3  = Kuartal ketiga tahun t 

Qt4  = Kuartal keempat tahun t 

 

Analisis Regresi 

Untuk melakukan analisis, model matematis persamaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

................................................... (1) 



Model matematis di atas kemudian ditransformasikan ke dalam model 

ekonometrika sebagai berikut: 

.......................................................  (2) 

 

Dimana:  

i =   1,2…….. (banyaknya observasi) 

Y =   jumlah penerimaan pajak penerangan jalan 

X1 =   jumlah pelanggan PLN 

X2 =   tenaga listrik terjual 

X3 =   daya tersambung 

I =   random error 

ß0 =   intercept 

 ßi =   koefisien regresi 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tahunan selama 

sembilan tahun, yaitu dari tahun 2001 hingga tahun 2009.  Dari data yang 

diperoleh dilakukan regresi untuk menghasilkan fungsi penerimaan pajak 

penerangan jalan di kota Semarang.  Model yang digunakan adalah peneriman 

pajak penerangan jalan yang dipengaruhi oleh jumlah pelanggan (PLGN), 

pemakaian listrik (KWH) dan daya tersambung (KVA).  Adapun hasil regresi 

dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Ringkasan Hasil Estimasi Regresi 

Variabel Koefisien  t-statistic Probabilitas α Keterangan 

Constanta (C) -9,41E+10 -12,21074 0,0000 0,05 Signifikan 

Jumlah Pelanggan 

(PLGN) 

2,68E+08 7,336138 0,0000 0,05 Signifikan 

Pemakaian Listrik 

(KWH) 

-26,7118 -2,761246 0,0090 0,05 Signifikan 

Daya yang 

dikonsumsi (KVA) 

391288,3 7,207725 0,0000 0,05 Signifikan 

Jumlah Observasi 40 - -   

R-squared 0,952441 - -   

F-statistic 240,3174 - 0,000000   
Sumber: Output pengolahan data dengan Program Eviews 6.0 



PEMBAHASAN 

Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa probabilitas F statistik adalah 0,000000 ini 

berarti nilainya signifikan terhadap α = 0,05  dengan demikian secara keseluruhan 

variabel bebas dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap variabel terikat.  

Dengan melihat nilai t statistik dan nilai probabilitas pada Tabel 4.7 (α = 0,05), 

maka variabel  jumlah pelanggan dan daya yang dikonsumsi berpengaruh positif 

dan siginifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.  Sedangkan 

pemakaian listrik berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penerangan 

jalan. 

Dari seluruh variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi yaitu 

variabel jumlah pelanggan ((PLGN), pemakaian listrik (KWH),dan daya yang 

dikonsumsi (KVA) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  Hal ini 

dapat dilihat dari probabilitas signifikansi yang nilainya di bawah 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan pajak penerangan jalan 

dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut dengan persamaan sistematis sebagai 

berikut: 

PPJt    =   -9,41+ 2,68E+08 PLGNt -26,7118KWHt + 391288,3KVAt  ........... (6) 

Pada persamaan di atas variabel independen yang berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak penerangan jalan adalah variabel jumlah pelanggan 

(PLGN), daya tersambung (KVA) dan pemakaian listrik (KWH).  Interpretasi 

hasil regresi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah Pelanggan 

Dari hasil regresi persamaan di atas menunjukkan koefisien dari jumlah 

pelanggan signifikan pada α =0,05.  Dengan koefisien 2,68E+08 menunjukkan 

variabel jumlah pelanggan berpengaruh positf dan signifikan artinya jika terjadi 

kenaikan jumlah pelanggan dari golongan industri sebanyak 1 orang maka akan 

meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 268.000.000 dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap atau ceteris paribus.  Temuan ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismartani (2003) yang menyimpulkan 

jumlah pelanggan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap penerimaan pajak 

penerangan jalan di Provinsi DKI Jakarta.  Hal ini juga menunjukkan bahwa 



hipotesis ke-1 yang menyatakan “jumlah pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan” dapat diterima.   

2. Pemakaian Listrik 

Dari hasil regresi persamaan di atas menunjukkan koefisien dari 

pemakaian listrik signifikan pada α =0,05.  Dengan koefisien -26,712 

menunjukkan variabel pemakaian listrik berpengaruh negatif dan signifikan.  

Artinya peningkatan pemakaian listrik sebanyak 1 kilo watt per hour (KWH) akan 

menurunkan penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 26,712 dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap atau ceteris paribus.  Temuan ini berlawanan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyo Rahmadani (2005) yang 

menyimpulkan pemakaian listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Mojokerto.  Hal ini menunjukkan pula 

bahwa hipotesis ke-2 yang menyatakan “pemakaian listrik berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan”  tidak dapat diterima.  

Tidak dapat diterimanya hipotesis ke-2 ini salah satunya disebabkan makin 

maraknya kasus pencurian listrik yang terjadi di wilayah kerja PT. PLN APJ 

Semarang.  Diperkirakan pada tahun 2009 lebih dari 1000 pelanggan di wialayah 

kerja PT. PLN APJ Semarang melakukan pencurian listrik, akibatnya PT. PLN 

APJ Semarang dirugikan sebesar 2 miliar rupiah (Suarakaryaonline, 2009). 

3. Daya yang dikonsumsi 

Dari hasil regresi persamaan di atas menunjukkan koefisien dari daya yang 

dikonsumsi signifikan pada α =0,05.  Dengan koefisien  sebesar 391.288,3 

menunjukkan variabel daya yang dikonsumsi berpengaruh positf dan signifikan 

artinya jika terjadi kenaikan daya yang dikonsumsi sebesar 1 kilo volt ampere 

(kva) akan meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 

391.288,3 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau ceteris paribus.  

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Priyo Rahmadani (2005) yang 

menyatakan daya yang dikonsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Mojokerto.  Hal ini juga menunjukkan 

bahwa hipotesis ke-3 yang menyatakan “daya yang dikonsumsi berpengaruh 



positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan” dapat 

diterima. 

Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang 

Perhitungan potensi dalam pemungutan pajak mutlak diperlukan guna 

menentukan target yang akan dicapai.  Selain itu dengan mengetahui potensi dapat 

direncanakan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan 

yang akan datang. 

Dalam menghitung potensi pajak penerangan jalan perlu diketahui terlebih 

dahulu basis pajaknya yaitu penjumlahan dari biaya pemakaian listrik dan biaya 

beban.  Dengan rumus sebagai berikut: 

 

Setelah diketahui basis pajaknya, kemudian dapat dihitung potensi pajak 

penerangan jalan dengan rumus: 

 



Tabel 4.2 

Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang 

Tahun 2003-2009 (Rupiah) 

 

Tahun 

Potensi 

Golongan 

Tarif Sosial 

Potensi 

Golongan Tarif 

Rumah Tangga 

I 

Potensi 

Golongan Tarif 

Rumah Tangga 

II 

Potensi 

Golongan Tarif 

Bisnis 

Potensi 

Golongan Tarif 

Industri 

Potensi 

Penerimaan 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

2003 1.414.859.858 11.370.135.950 10.465.693.317 15.689.117.675 28.926.279.418 67.866.086.218 

2004 1.699.523.341 12.880.376.837 11.855.801.406 17.127.900.615 32.569.238.300 76.132.840.499 

2005 1.895.949.937 14.139.752.725 13.014.999.667 19.418.472.519 36.644.411.013 85.113.585.861 

2006 2.026.079.833 15.095.096.064 13.894.349.786 22.302.713.996 37.082.971.510 90.401.211.189 

2007 2.224.856.069 16.100.821.881 14.820.074.686 26.006.671.795 37.689.213.576 96.841.638.007 

2008 621.109.903 52.502.773.149 48.326.416.194 2.501.651.343 3.018.387.718 106.970.338.307 

2009 630.558.197 55.857.833.352 51.409.073.881 2.962.805.851 3.059.662.857 113.919.934.138 

JUMLAH 10.512.937.138 177.946.789.958 163.786.408.937 106.009.333.794 178.990.164.392 637.245.634.219 

              Sumber:PT. PLN APJ Semarang, diolah 

 

 

 



Jumlah keseluruhan potensi penerimaan pajak penerangan jalan dari 

tahun 2003 hingga tahun 2009 sebesar Rp 637.245.634.219.  Angka ini diperoleh 

dari penjumlahan potensi pelanggan reguler PT.PLN APJ Semarang menurut 

golongan tarif. 

Potensi penerimaan pajak penerangan jalan terbesar berasal dari golongan 

tarif industri.  Pelanggan golongan industri dari tahun 2003 sampai tahun 2009 

mempunyai potensi total sebesar Rp 178.990.164.392.  Kemudian disusul 

pelanggan golongan rumah tangga I dengan potensi sebesar Rp Rp 

177.946.789.958.  Potensi pajak penerangan jalan pelanggan golongan rumah 

tangga II sebesar Rp  Rp 163.786.408.937 ada di tempat ketiga.  Pelanggan 

golongan bisnis dan sosial merupakan dua golongan pelanggan yang mempunyai 

potensi terkecil.   

Pelanggan golongan tarif industri pada tahun 2008 mempunyai potensi 

pajak penerangan jalan terendah sepanjang tujuh tahun terakhir yaitu sebesar Rp 

3.018.387.718.  Sedangkan pada golongan tarif rumah tangga I pada tahun yang 

sama justru mengalami kenaikan terbesar menjadi Rp 52.502.773.149 dari tahun 

sebelumnya Rp 16.100.821.881.  Demikian pula halnya dengan pelanggan 

golonga tarif rumah tangga II pada tahun 2008 mengalami kenaikan terbesar Rp 

48.326.416.194 dari tahun 2007 Rp 14.820.074.686.  sedangkan pelanggan 

golongan tarif bisnis pada tahun 2008 justru merupakan potensi pajak terendah 

dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu Rp 2.501.651.343.  Pelanggan golongan 

tarif sosial merupakan penyumbang potensi pajak penerangan jalan terkecil, 

namun pada tahun 2007 tercatat potensinya sebesar Rp 2.224.856.069 yang 

merupakan potensi terbesar yang dapat dikumpulkan oleh pelanggan golongan 

tarif sosial. 

Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang 

Perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan dilakukan per tahun dengan 

membandingkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan potensi 

pajak penerangan jalan.  Tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan efektivitas 

pajak penerangan jalan di kota Semarang. 

 



Tabel 4.3 

Perhitungan Efektivitas  

Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang 

Tahun 2003-2009 (Persen) 

 

Tahun 
Efektivitas 

(%) 

Taraf  Efektivitas 

(%) 

Kriteria 

Efektivitas 

2003 63 100 Cukup 

2004 66 100 Cukup 

2005 64 100 Cukup 

2006 67 100 Baik 

2007 72 100 Baik 

2008 72 100 Baik 

2009 73 100 Baik 

        Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah 

 

  Pada Tabel 4.3 di atas terlihat bahwa sepanjang 2003 hingga 2009 

pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Semarang masih berada di bawah 

100% yang artinya belum efektif.  Hal ini berdasarkan kriteria efektivitas menurut 

Gantyowati (2003) yang menyatakan bahwa hasil perhitungan efektivitas yang 

kurang dari 100% berarti pemungutan pajak dapat digolongkan ke dalam kriteria 

belum efektif.  Meskipun demikian, ketidakefektifan pemungutan pajak 

penerangan jalan tersebut dapat digolongkan cukup efektif jika hasil persentase 

perhitungannya kurang dari 66,66% dan dapat digolongkan baik jika hasil 

persentase perhitungannya lebih dari 66,66%.  Pada Tabel 4.20 di atas, dari tahun 

2003 hingga 2005 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan tergolong 

cukup.  Kemudian mulai tahun 2006 hingga 2009 efektivitas pemungutan pajak 

penerangan jalan secara bertahap mulai menunjukkan perubahan dengan 

meningkatnya persentase yang diikuti dengan peningkatan kriteria efektivitas 

yang tergolong baik. 

 Ketidakefektifan pemungutan pajak penerangan jalan disebabkan karena 

realisasinya belum sesuai dengan potensi yang dimiliki.  Upaya peningkatan 

realisasi penerimaan pajak penerangan jalan wajib dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Semarang guna tercapainya pemungutan pajak penerangan jalan yang 

efektif. 



KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Dengan memperhatikan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel jumlah pelanggan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak penerangan jalan di Kota Semarang pada α= 5%.  Dengan koefisien 

sebesar 2,68E+08 (positif) menunjukkan apabila terjadi kenaikan jumlah 

pelanggan golongan industri sebanyak 1 orang maka akan meningkatkan 

penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 268.000.000 dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap atau ceteris paribus. 

2. Variabel pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 

pajak penerangan jalan di Kota Semarang pada α= 5%.  Dengan koefisien 

sebesar -26,71188 (negatif) menunjukkan apabila terjadi kenaikan jumlah 

pemakaian listrik sebanyak 1 kilo watt per hour (KWH) maka akan 

menurunkan penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 26,71188 

dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau ceteris paribus. 

3. Variabel daya yang dikonsumsi berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang pada α= 5%.  

Dengan koefisien sebesar 391.288,3 (positif) menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan jumlah daya yang dikonsumsi sebanyak 1 kilo volt ampere (kva) 

maka akan meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp 

391.288,3 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau ceteris paribus.  

4. Potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang dari tahun 

2003 hingga tahun 2009 adalah sebesar Rp 637.245.634.219. 

5. Terdapat selisih yang sangat besar antara potensi penerimaan pajak 

penerangan jalan di Kota Semarang dengan target yang ditetapkan oleh 

DPKAD Kota Semarang yaitu Rp 223.558.151.084 

6. Pelanggan dari golongan tarif industri merupakan pemberi kontribusi 

terbesar dalam potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota 

Semarang yaitu Rp 178.990.164.392. 

7. Hasil perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Semarang 

dari tahun 2003-2009 secara keseluruhan kurang dari 100%.  Hal ini 



menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Semarang 

tergolong cukup efektif. 

SARAN 

Berdasarkan hasil perhitungan potensi dan efektivitas pajak penerangan 

jalan disarankan sebagai berikut: 

a. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini DPKAD hendaknya melakukan 

penghitungan kembali terhadap potensi riil pajak penerangan jalan 

berdasarkan data-data yang akurat karena penelitian ini menghasilkan 

perhitungan target yang tidak sesuai dengan potensinya maka perlu 

disusun target per bulan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan 

supaya pencapaian terhadap potensinya dapat terukur dan jelas. 

b.  Diperlukan online system antara PLN-DPKAD Kota Semarang yang dapat 

diakses oleh DPKAD Kota Semarang sehingga data mengenai penerimaan 

pajak penerangan jalan yang diterima dari tagihan rekening pelanggan 

dapat diketahui secara langsung dan terbuka. 

c. Jumlah pelanggan juga berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak 

penerangan jalan sehingga usaha penambahan jumlah pelanggan perlu 

dilakukan, terutama pada golongan industri yang mempunyai pengaruh 

terbesar terhadap peneriamaan pajak penerangan jalan. 
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