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ABSTRAK 

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kota Blitar 

yang berasal dari sektor pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang 

dilakukan pemerintah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajka 

Hiburan di Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di BPKAD Kota Blitar Jl. Merdeka No.105 Kota 

Blitar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari wawancara oleh Pegawai 

BPKAD dan wajib pajak Hiburan Kota Blitar, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

dokumen yang dapat mendukung data primer. Sedangkan teknik analisa data menggunakan 

tiga tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil 

penelitian ini dapat diketahui strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah yaitu Strategi 

Pemerintah dalam pemungutan pajak hiburan, penetapan target pajak hiburan dan melalui tim 

intensifikasi dan eksistensifikasi. Dan dari strategi tersebut dapat menunjukkan masih banyak 

wajib pajak yang belum memahami cara menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan. 

Selain itu masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan kegiatan usahanya ke 

BPKAD.  

Kata Kunci : Strategi Pemerintah, PAD, Pajak Hiburan. 
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ABSTRACT 

 Entertainment Tax is one of the area’s original source of income in the town of Blitar 

that comes from tax sectors of the region. This research aims to know the efforts made to 

improve Goverment Revenue (PAD) Native especially Entertainment Tax in the Blitar. This 

research uses a type descriptive and qualitative methods. Research done in the BPKAD city 

of Blitar Jl. Merdeka No. 105 Blitar. The data source in this research is the primary data from 

interviews by officials of the BPKAD and Blitar Town Entertainment tax prayer, while 

secondary data obtained from documents that could support the primar data. While the data 

analysis techniques using three phases includ the reduction of data, data presentation, and 

conclusion/verification. The results of this research can be known what strategy the 

Goverment namely, the strategy of the Goverment in the poll tax entertainment, 

entertainment tax and target designation through the intensification and eksistensification 

team. And from these strategies can show there are still many taxpayers who have yet to 

understand how to calculate the payable tax payable. In addtion there are still many taxpayers 

who have yet register its business activities to BPKAD. 

Keywords : The Strategy Of The Goverment, PAD, Entertainment Tax 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang 

menyumbang cukup banyak dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang 

sangat vital dalam sebuah negara, karena tanpa pajak kehidupan sebuah negara tidak akan 

berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan,  biaya kesehatan, subsidi 

Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas 

publik semua dibiayai dari pajak. Karena itu, pajak dapat dikatakan sebagai ujung tombak 

pembangunan sebuah negara. Dengan banyaknya pajak yang terkumpul maka semakin 

banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak sangat penting dalam 

mewujudkan pembangunan nasional. 

Pendapatan dapat berasal dari pendapatan asli daerah , pendapatan asli daerah yang 

berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya 

yang sa Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 



dipungut bayaran
1
.  Dinas Pendapatan Kota Blitar sebagai salah satu unsur pelaksanaan 

Pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan 

kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang di dalamnya terdapat faktor yaitu 

pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak hiburan. Sektor pajak 

hiburan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Blitar No. 07 Tahun 2011 halaman 6 

adalah : (1) tontonan film; (2) pagelaran kesenian; (3) musik, tari dan/atau busana; (4) kontes 

kecantikan, binaraga dan sejenisnya; (5) pameran; (6) diskotik, karaoke, klub malam dan 

sejenisnya; (7) sirkus, akrobat dan sulap; (8) permainan bilyar, golf dan boling; (9) pacuan 

kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; (10) panti pijat, refleksi, mandi 

uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan (11) pertandingan olahraga
2
. 

Selain itu dalam pembayaran pajak hiburan di Kota Blitar sendiri masih menemui 

berbagai kendala. Diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan 

kegiatan usahanya ke Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Disini dapat 

dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih belum 

dibilang baik. Dikarenakan masih adanya wajib pajak yang malas untuk datang langsung ke 

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar untuk mendaftarkan dan 

mendatakan usahanya. Kemudian masih banyak wajib pajak hiburan di Kota Blitar yang 

tidak membayar langsung ke Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 

melainkan menitipkan pembayaran kepada petugas pajak yang ada dilapangan. Selanjutnya 

petugas pajak memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran pajak. Dan 

kurang pahamnya wajib pajak hiburan di Kota Blitar dalam menghitung sendiri jumlah wajib 

pajak yang harus dibayarkan.  
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Berikut jumlah wajib pajak hiburan mengenai perhitungan sendiri : 

Tabel 1.3 : Pemahaman wajib pajak hiburan dalam menghitung jumlah pajak  

Peran WP Jumlah 

WP 

Persentase 

(%) 

a. Kemampuan 

penghitungan sendiri 

  

Mampu 3 30 

Tidak mampu 7 70 

b. Pengetahuan tarif pajak    

Mengetahui 7 70 

Tidak mengetahui  30 

c. Penghitungan jumlah 

pajak terutang 

7  

Wajib pajak 3 30 

Petugas pajak  70 

d. Pengetahuan dan 

pemahaman peraturan 

perpajakan yang berlaku 

3  

Tahu dan paham 4 40 

Tidak tahu dan tidak paham 6 60 

Sumber : Data Primer 2016
3
 

Dari tabel diatas terdapat 30% wajib pajak yang menghitung mampu dan menghitung 

sendiri dan 70% tidak mampu dan menyerahkan kepada petugas pajak untuk melakukan 

penghitungan pajaknya. Wajib pajak ynag mengetahui tarif pajak 30% dan 70% tidak 
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mengetahui tarif pajaknya.pengetahuan peraturan perpajakan masih rendah, hanya sekitar 

40% wajib pajak yang memahami peraturan dan 60% tidak memahami peraturan perpajakan 

yang berlaku. Dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya penyuluhan yang 

diberikan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sehingga 

mengakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai cara menghitung pajak yang seharusnya 

dilakukan sendiri oleh wajib pajak. 

RUMUSAN MASALAH 

Berangkat dari permasalahan yang peneliti paparkan di atas maka terdapat rumusan 

masalah diantaranya : 

1. Bagaimana strategi Pemerintah dalam meningkatkan PAD sektor Pajak Hiburan di 

Kota Blitar ? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dalam meningkatkan PAD 

sektor Pajak Hiburan di Kota Blitar ? 

TUJUAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui strategi Pemerintah dalam meningkatkan PAD sektor Pajak 

Hiburan di Kota Blitar. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dalam 

meningkatkan PAD sektor Pajak Hiburan di Kota Blitar. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali 

pemecahan terhadap segala permasalahan
4
. Sedangkan menurut Arikunto, metode penelitian 

ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti 
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wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi
5
. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif. Sulistyo-Basuki mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai berikut : “prosedur penelitian yang bertujuan unutk memperoleh gambaran seutuhnya 

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif ini 

berhubungan dengan ide, prespsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang 

kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka”
6
. 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Strategi Pemerintah   

Strategi Pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang 

dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi 

serta meningkatkan taraf hidup masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. 

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi Pemerintahan adalah fungsi 

dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, 

pelayanan, pembangunan, pemeberdayaan dan perlindungan. Pada penelitian ini 

Pemerintah Kota Blitar mempunyai peran dan startegi dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak hiburan.  

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada 

umumnya mengandalkan jasa retribusi daerah dan pajak daerah. Pendapatan asli daerah 

dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan 

kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin 

maupun pembangunan. Pendapatan asli daerah juga dapat dikatakan sebagai pendapatan 
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rutin dari usaha-usaha Pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber 

keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya
7
. 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam 

pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, 

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai nilai kekayaan 

yang bersih
8
. 

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Daerah 

adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku
9
.  

3. Pajak Hiburan 

Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke 

sektor publik) berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 

mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan,  yang  digunakan  sebagai  

alat  pendorong, penghambat  atau pencegah  untuk  mencapai  tujuan  yang  ada  dalam 

bidang  keuangan negara
10

. 

Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari : Pajak Hotel; Pajak Restoran ;Pajak 

Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C; Pajak Parkir; Pajak Lain-lain
11

. Adapun Pajak Hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
12

. 
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HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak 

Hiburan di Kota Blitar dilakukan melalui beberapa upaya. Yang pertama dengan 

meningkatkan survei, guna mengetahui potensi yang sebenarnya terhadap pajak hiburan itu 

sendiri. Yang kedua dengan melihat data  realisasi tahun lalu sebagai dasar sejauh mana 

potensi yang ada dan sudah terjadi. dan upaya selanjutnya guna meningkatkan PAD 

khusunya Pajak Hiburan dengan cara mengintensifkan tim intensifikasi dan eksistensifikasi 

petugas pajak. 

BPKAD juga tidak lupa melakukan peningkatkan melalui Prosedur Pemungutan 

Pajak Hiburan, kemudian melalui Penguatan Sumber Daya Pemerintah dan tidak lupa juga 

dengan Penyediaan Sarana dan Prasaran guna memperlancar kegiatan pemungutan pajak 

hiburan. 

Sumber daya melalui pelaksana pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak Badan 

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar cukup baik dan didukung oleh teori. Dari 

segi sumber daya manusia yaitu pihak BPKAD memberikan kepercayaan untuk Wajib Pajak 

Hiburan melapor dan menyetorkan pajak. Namun, pihak BPKAD juga memiliki kewenangan 

dan kuasa untuk mengaudit bahkan melakukan pidana untuk Wajib Pajak Hiburan Di Kota 

Blitar yang melakukan pelanggaran prosedur pemungutan pajak. Untuk Wajib Pajak 

penyelenggara hiburan yang kurang jujur dalam melaporkan pendapatannya akan dilakukan 

pembinaan oleh pihak BPKAD. Saran dan prasarana BPKAD berikan hanya untuk Wajib 

Pajak yang melakukan sistem pemungutan online, sehingga sarana yang diberikan BPKAD 

kepada Wajib Pajak ialah berupa computer, wifi, perangkat online sistem, reborn dan kartu 

khusus online sistem. Biaya operasional atau pendanaan untuk sistem self assessment 

ditanggung oleh pihak penyelenggara hiburan. 



Diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam suatu organisasi adalah sangat penting 

yakni dalam menunjang kinerja yang dibebankan kepada mereka. Dalam hal sarana dan 

prasarana, dalam BPKAD Kota Blitar sarana dan prasarana masih belum memenuhi tahap 

ideal. Pada kantor BPKAD Kota Blitar memiliki ruangan kantor yang terpisah-pisah 

dibangunan lain. Meskipun masih dalam satu wilayah namun hal tersebut dinilai membuat 

kinerja dapat terganggu. 

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam instasi-instasi tersebut dapat 

menyulitkan dalam melaksanakan kinerja mereka. Seperti dalam hal menindaklanjuti Wajib 

Pajak di lapangan, pergantian ruangan, perangkat komputer atau hal penunjang lainnya dalam 

pelaksanaan tugas di lapangan. Misalnya sebagai upaya pendataan atau pengidentifikasi 

objek pajak hiburan. Atau dalam hal mengikuti perkembangan usaha hiburan di Kota Blitar 

untuk setiap tahunnya diperlukan suatu sistem online yang dapat memudahkan pencarian data 

secara menyeluruh dan akurat mengenai usaha hiburan dan Wajib Pajak. Hal-hal inilah pada 

dasarnya merupakan beberapa dari banyak sebab lainnya yang dapat menghambat 

pemungutan pajak hiburan di Kota Blitar. 

Pajak hiburan merupakan salah satu dari pajak daerah yang ada di Kota Blitar. 

Sebelum mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap PAD dengan pajak lainnya, maka kita 

harus menetapkan terlebih dahulu anggaran atau target. Target penerimaan yaitu jumlah yang 

ditetapkan berdasarkan potensi yang ada.Pajak Hiburan telah ikut memainkan peranan 

penting bagi penambahan pendapatan daerah. Penambahan pendapatan pemerintah daerah 

tersebut dalam hal ini khususnya adalah penambahan pendapatan Kota Blitar. Pentingnya 

peranan pajak hiburan saat ini terkait pertumbuhan dan perkembangan usaha hiburan. 

Meskipun kegiatan usaha hiburan di Kota Blitar belum terlalu banyak namun, dapat 

mengindikasikan potensi untuk pengenaan pajak atas hiburan. 



Perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan dimulai dengan kegiatan 

pendataan atau pengindentifikasian. Kegiatan pendataan sangat berpengaruh terhadap 

penetapan target penerimaan pajak hiburan yang berdasarkan potensi penerimaan. Sehingga, 

pendataan harus mengoptimalkan berbagai informasi dari berbagai sumber yang ada secara 

menyeluruh, lengkap, dan akurat mengenai Wajib Pajak hiburan yang terdapat di Kota Blitar. 

Hal ini mengakibatkan BPKAD Kota Bloitar selayaknya memiliki sistem informasi yang baik 

dan saling berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait di Kota Blitar seperti Dinas 

Pariwisata Kota Blitar mengenai kegiatan pendataan pajak hiburan. 

Dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Pajak Hiburan maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam membentuk tim 

intensifikasi dan eksistensifikasi pemungutan. Sehinga diharapkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) akan lebih berperan. 

Tim intesifikasi memiliki kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah 

penerimaannya dari wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. 

Sedangkan proses pelaksanaan kegiatan tim intensifikasi dimulai dari melakukan 

pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan 

pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam 

melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku dan juga khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah. 

Pendapatan dari sektor pajak daerah yang belum optimal dan sesuai dengan 

kontribusi yang diharapakan maka Pemerintah membuat Tim Ekstensifikasi. Tim 

ekstensifikasi memiliki kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak 

yang belum terdaftar dan perluasan onjek pajak. Namun demikian dalam upaya 

ekstensifikasi ini, berkaitan dengan pengelolaan yang bersumber dari pajak daerah dan 

retribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni 



pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk 

menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga 

untuk melaksanakan fungs ifiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. 

Selain itu tugas dari Tim Ekstensifikasi dimulai dari proses pendataan dan pengawasan 

serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah 

termasuk pajak hiburan kepada para pelaku usaha yang menjadi objek pajak daerah dan 

belum terdaftar dan tentunya belum melaksanakan kewajiban pajaknya ini. Dengan 

bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab sebelumnya dalam penelitian 

mengenai “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor 

Pajak Hiburan di Kota Blitar” belum dapat dikatakan maksimal. Sebab dalam melakukan 

penetapan target atau rencana penerimaan pajak hiburan yang dilakukan BPKAD Kota Blitar 

adalah dengan mengikuti angka atau presentase kenaikan penerimaan pajak hiburan dari 

tahun-tahun sebelumnya atau metode incremental. Selain itu juga dengan memperhatikan 

kondisi ekonomi, keamanan, perkembangan dan pertumbuhan sektor pajak hiburan, dan 

potensi pajak hiburan sebagai bahan acuan selanjutnya, yang kemudian dapat ditetapkan 

target atau rencana penerimaan tahun mendatang. 

Disamping itu dalam sistem pemungutan pajak hiburan oleh BPKAD Kota Blitar 

terdiri atas tiga tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan pendataan dan pendistribusian 

pendaftaran atas objek pajak hiburan di Kota Blitar. Berikutnya adalah melakukan penetapan 

dalam melaksanakan penyusunan teknis untuk menghitung besarnya pajak hiburan yang 

terutang, baik secara pembayaran dimuka maupun SPTPD. Tahapan ketiga adalah melakukan 

penagihan terhadap besarnya pajak hiburan yang terutang. Kemudian melaksanakan 



pembukuan guna mencatat besarnya seluruh penerimaan atas pajak hiburan dibayar oleh 

Wajib Pajak. 

Dalam melakukan perencanaan strategi guna meningkatkan pendapatan daerah 

khususnya pajak hiburan, penetapan perencanaan target pajak hiburan jangan hanya mengacu 

kepada penetapan target tahun-tahun sebelumnya saja. Namun, menjadikan potensi pajak 

hiburan yang riil di lapangan sebagai pedoman utama sebagai faktor penentu perencanaan 

penetapan target penerimaan. Hal ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah 

khususnya pajak hiburan di Kota Blitar. 

Penggalian potensi dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan secara 

lengkap, menyeluruh dan mendalam. Kemudian dengan melakukan pemeriksaan berbagai 

objek pajak hiburan demi menggali potensi-potensi objek pajak hiburan yang masih belum 

tergali. 

Sebaiknya pembinaan kualitas aparat pajak BPKAD Kota Blitar melalui kegiatan 

seminar, pelatihan, dan pendidikan harus diadakan secara rutin oleh BPKAD Kota Blitar 

huna meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan 

mengenai pajak hiburan dan pemenuhan perpajakannya baik melalui berbagai medis massa 

maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat terutama Wajib Pajak Hiburan. 

BPKAD Kota Blitar juga sebaiknya perlu melakukan berbagai tindakan aktif dan 

tegas terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan belum memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan baik. Ketegasan dalam menegakkan peraturan seperti dengan 

melakukan penagihan atas tunggakan pajak dan pengenaan sanksi sapat memperlihatkan 

bahwa BPKAD Kota Blitar menangani secara tegas dan serius Wajib Pajak yang belum 

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

AG. Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka 

Ilmu. 2008. Hlm:8 

Ahmad Yani. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. 

Jakarta: Rajawali Press, hal 52-53 

Anggara, Sahya. Kebijakan Publik. Bandung. Pustaka Setia. Hlm: 232  

Arikunto, S. 2002.  Prosedur Suaru Penelitian: Pendekatan Praktek. Edisi Revisi Kelima. 

Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hal : 136. 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi. Jakarta : Rineka 

Cipta. 

Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Penaku. Hal:78 

Early Suandy. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, hal 16 

Edward III, George C. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional 

Quarterly Press. 1980. Hal: 9-10 

H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami 

Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012. hal:183 

Halim, A. 2008. Akuntansi Keuangan Daearah. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. 

Jakarta, hal 113 

Halim, Abdul. 2004.  Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta 

Hamidi. 2004. Metode Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 

Penelitian. Malang: UMM Press. Hal : 72. 



Kaho, Yosef Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi 

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta : Penerbit Raja 

Grafindo Persada. 1997. Hal:171 

Keban, T.Yeremias. 2004. Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu. 

Gava Media. Yogyakarta. Hal:60 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

2006.Penerbit. Balai Pustaka. Jakarta, hal 223 

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah di 

Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing. Hal: 41 

Liberty Pandiangan. 2002. Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Jakarta: Erlangga, 

hal:389 

Madani, Muhlis. Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. 

Yogyakarta:Graha Ilmu. 2011. Hlm:20 

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik.Penerbit Andi. Yogyakarta 

Marihot Pahala Siahaan. 2010. Hukum Pajak Material. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 169-170 

M. Suparmoko. 2001. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi 

yogyakarta. 

Mulyono, Dedy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Reamaja Rosdakarya, 2001, 

hal : 176. 

Sulistyo-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 

Nasution, Agus Salim, dkk. Jakarta.  Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Penerbit Karunia 

Universitas Terbuka. 1986 

Nugroho, Riant. Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009.  hal:83 

 



P. Joko Subagyo. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.  Jakarta: Rineka Cipta. 

Hal : 2. 

Singgih Santoso dan Tjiptono. 2001. Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. 

Elex Media Komutindo, Jakarta. 

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Bandung: 

Graha Ilmu. Hal: 3 

Soelarno, Slamet. Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah 

dalam Terapan). Jakarta: STIA LAN Press. 1999 

Solichin, Abdul Wahab.  Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta.  RinekaCipta. 

1990. 

Suaedi, Valih dan Wardianto, Bintoro. 2010. Revitalisasi administrasi negara, reformasi 

birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta:Graha ilmu. Hal:138 

Widhu Ardiansyah Indra “Analisis Kontribusi Pajka Hotel dan Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten urworejo Thaun 1989-2003, Skripsi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005 hlm 61-62 

Jurnal 

Topowijono, dkk. 2016. Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan di Kota 

Blitar. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1. 

Winarno, Budi. Kebijakan Publik : Teori & Proses. Yogyakarta : MedPress. 2008. Hlm. 33 

Waluyo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hal: 23 

Resmi. 2012. Perpajakan teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Hal 1 

Sumber Lain 

http://www.blitarkota.go.id/ diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 21:09 WIB 

Peraturan Perundang-Undangan 

Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal : 6 

http://www.blitarkota.go.id/


Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta 

Undang-Undang No 28 Tahun 2007, “Perubahan ke Tiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaka 

 


