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ABSTRAK 

 

 Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan 

sebagai sumber pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan daerah.  Setiap 

sektor pajak daerah dapat dikelompokan berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya. 

 Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui capaian potensi dan jenis – jenis 

pajak dari setiap sektornya. Metode yang digunakan  dalam studi ini yaitu 

menggunakan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. 

 Berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kota Bandung, disimpulkan bahwa capaian potensi penerimaan pajak daerah 

Kota Bandung cenderung menurun. Sektor pajak daerah Kota Bandung tidak ada 

yang termasuk kedalam sektor unggulan tetapi masuk ke dalam sektor potensial, 

berkembang dan terbelakang. 

 

Kata Kunci : Pajak, Pajak Daerah, Potensi Pajak 
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ABSTRACT 

 

 Regional tax is one of the sources of revenue used as a source of financing in 

carrying out regional development. Each regional tax sector can be grouped based 

on its growth and contribution. 

 The purpose of this study is to determine the achievement of potential and 

types of local taxes from each sector. The method used in this study is using 

descriptive analytical methods. Data collection techniques used are by way of field 

studies and literature studies. 

 Based on the results of a study conducted at the Bandung City Regional 

Revenue Management Agency, it can be concluded that the achievement of the 

potential of regional tax revenue in the city of Bandung tends to decrease. Bandung 

City’s regional tax sector does not enter into the prime sector, but it enters the 

potential, developing and underdeveloped sector. 
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