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ABSTRAK 

 

ANANDA RIZKI HARRIANSYAH. 2013. 8323136474. Analisis Efektivitas 

Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Jakarta Timur Pada Tahun 2014. Program 

Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

       Dalam setiap kegiatan instansi pemerintah tidak terlepas dari pengenaan 

pajak. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku untuk penyelenggaraan pemerintah daerah, salah 

satunya adalah pengenaan Pajak Air Tanah. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui tingkat efektivitas peneriman Pajak Air Tanah di Kota Jakarta Timur 

dan untuk mengetahui besaran penerimaan Pajak Air Tanah di seluruh kecamatan 

yang ada di Kota Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan Pajak Air Tanah terbesar di 

Kota Jakarta Timur Pada Tahun 2014 adalah Kecamatan Cakung dengan nominal 

Rp3.125.451.945, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Kramat Jati 

Rp236.061.690. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Jakarta 

Timur Tahun 2014 tergolong efektif. Kecamatan Matraman merupakan kecamatan 

yang tingkat efektivitasnya paling tinggi dengan persentase 112,35%, sedangkan 

yang terendah adalah Kecamatan Kramat Jati dengan persentase 16,80%.  

 

       Berdasarkan hasil realisasi penerimaan dan efektivitas penerimaan Pajak Air 

Tanah di 10 (sepuluh) kecamatan di Kota Jakarta Timur Tahun 2014, maka dapat 

diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak “berbanding terbalik” dengan 

efektivitas penerimaan pajaknya.  

Kata Kunci : Perpajakan, pajak air tanah, penerimaan, efektivitas 
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ABSTRACT 

 

ANANDA RIZKI HARRIANSYAH. 2013. 8323136474. Analysis Effectiveness 

of Groundwater Tax Revenue at East Jakarta Period 2014. Accounting study 

program DIII. Accounting major. Faculty of economics. Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

       In every government activity always connected with taxation. Local tax is 

obligatory contribution which must be paid by personal or organization to region 

without getting reward directly, can be forced by existing regulations in every 

local government, one of them is groundwater tax. the goals of this research are 

to knowing the effectiveness of groundwater tax revenue at East Jakarta and to 

knowing the groundwater tax revenue in every district at East Jakarta. This 

research using quantitative description method. By the result of this research, the 

biggest revenue of groundwater tax at East Jakarta period 2014 were in Cakung 

district which had total revenue Rp3.125.451.945, in otherwhise the lowest 

revenue of groundwater tax were in Kramat Jati district which had total revenue 

Rp236.061.690. Efectiveness rate of groundwater tax revenue at East Jakarta 

period 2014 has effective enough. Matraman district is the highest effectiveness 

rate with percentage 112,35%, in otherwhise,  the lowest effectiveness rate were 

Karamat Jati district with percentage 16,80%.  

 

       As the result of the revenue realization and groundwater tax revenue 

effectiveness in ten districts at East Jakarta period 2014, so we can conclude that 

tax revenue realization “inversely” with the tax revenue effectiveness rate.  

Keyword : Taxation, groundwataer tax, revenue, effectiveness  
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