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          BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang 

memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah 

tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan 

potensi yang dimiliki secara optimal. 

 Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah 

yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang di miliki dengan potensi dan kepentingan 

daerah itu sendiri. Setiap daerah di tuntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur 

untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur 

seberapa besar kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahh sendiri. 

Sumber keuangan tersebut salah satunya bersal dari Pendapatan Asli Daerah (Setyaningsih 2009). 

   Suatu penyelenggaraan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika sumber utama 

keuangan dalam membiayai aktivitas daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah 

satunya adalah bagaimana daerah berusaha menggali dan mengelola sumber-sumber 

pendapatannya secara maksimal sehingga bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah. 

Dalam hal ini, daerah dituntut untuk mengembangkan upaya penggalian dana secara maksimal 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

 Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, 

dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu 
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menganalisis potensi daerah yang ada. Pentingnya analisis kinerja yakni bagi pemerintah daerah 

bisa dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan demi kemajuan pembangunan 

wilayahnya. Dengan analisis yang dilaksanakan tiap tahun, maka daerah dapat memanfaatkan 

potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan daerahnya. Semakin 

besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD),maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemertintahan 

dan pembangunan semakin lancar. 

  Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya pajak daerah dan juga retribusi daerah dimana 

daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan 

retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan 

untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Dimana 

untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 18 tahun 1997 yang di sempurnakan dengan undang-undang Nomor 34 tahun 

2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang aturan pelaksanaanya berdasarkan pada 

peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah serta peraturan pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Sedangkan 

retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerahsebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
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  Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian mengenai: 

“Analisis Kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pasuruan Sesudah 

Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2007-2010.”   

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah kota pasuruan meliputi 

efektifitas, efisiensi, kontribusi, dan pertumbuhan setelah otonomi daerah? 

 

C.   Batasan Masalah 

       Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa tercapai, maka dalam 

penelitian ini peneliti hanya aspek  keuangan daerah dilihat dari aspek: Rasio Efektifitas dan 

Efisiensi, Rasio Kontribusi dan Pertumbuhan di Kota Pasuruan setelah otonomi daerah tahun 

2007–2010 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menilai kontribusi hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah kota pasuruan tahun 

anggaran 2007-2010 

2. Menilai bagaimana tingkat pertumbuhan hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah kota 

pasuruan tahun anggaran 2007-2010 

3. Menilai bagaimana efektifitas hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah kota pasuruan 

tahun anggaran 2007-20010  

4. Menilai bagaimana efisiensi hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah kota pasuruan 

tahun anggaran 2007-2010 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Dengan penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan bagi penulis   tentang hasil 

pemungutan hasil pemungutan daerah yang berasal dari pajak dan retriusi daerah, dan 

mengetahui target yang ditetapkan, serta diharapakan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pemkot Pasuruan untuk mengambil kebijakan dalam usahanya untuk 

meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah, khususnya penerimaan yang 

berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah . 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi besarnya sumber 

retribusi daerah dan pajak daerah kota Pasuruan agar dapat memenuhi target yang ditetapkan. 

3. Bagi peneliti lain dapat dipakai sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut, khususnya yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


