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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

      Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah provinsi, 

dan provinsi terbagi atas beberapa daerah kabupaten dan kota. Dalam rangka 

mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap daerah diberikan hak dan 

kewajiban dalam mengurus serta mengatur pemerintahannya guna meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat.  

      Sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  

dan Daerah, hal ini menyebabkan perubahan pengaturan hubungan pusat dan 

daerah, terutama di bidang administrasi pemerintahan dan hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah, atau disebut otonomi daerah.  

      Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama adanya kedua 

Undang-Undang ini adalah desentralisasi, maka pemerintah pusat harus 

melimpahkan sebagian besar wewenangnya kepada pemerintah daerah dalam 
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bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan, jadi pemerintah kabupaten/kota 

dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dan evaluasi. 

      Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, otonomi daerah merupakan hal 

yang penting karena setiap daerah harus dapat menggali dan mengelola sumber-

sumber pendapatan daerahnya yang potensial guna membiayai pengeluaran 

pemerintah daerah. Penyelenggaraan pembangunan di daerah membutuhkan dana 

yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang 

otonomi daerah, pemerintah daerah diharuskan lebih aktif dalam menggali 

sumber-sumber  pendapatan daerahnya yang potensial dan mengurangi bantuan 

dari pemerintah pusat. Dengan meningkatnya pembangunan yang dilakukan maka 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, hal ini disebabkan karena 

banyaknya lapangan kerja yang terbuka sehingga dapat meningkatkan standar 

hidup masyarakat.  

      Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna 

membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang 

selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
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Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan 

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

      Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan salah satu upaya untuk menjadikan 

otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka Pemerintah 

Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah diberikan wewenang untuk menggali dan 

mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya yang potensial seperti pajak dan 

retribusi daerah sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi anggaran 

pendapatannya dan dapat mengoptimalkan penerimaan PAD. Semakin tinggi PAD 

maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai 

kebutuhannya sendiri, artinya pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan 

otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah 

semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah 

belum maksimal. 

      Kabupaten Bima yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola 

sumber pendapatan daerahnya sendiri demi kelangsungan dan kemajuan 

daerahnya, sehingga mampu meningkatkan pajak daerah maupun retribusi daerah 

dan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.  Kabupaten Bima memiliki 

sumber daya alam yang melimpah. Sektor utama perekonomiannya adalah 

pertanian yaitu bercocok tanam diantaranya padi, bawang, kedelai, dan juga 
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jagung. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, dari hasil 

penerimaan pajak dan retribusi masih ada yang belum memadai dan memiliki 

peranan yang relatif kecil dan kurang optimal. 

      Kinerja menurut Bastian (2006) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

Menurut Halim (2004), kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran 

yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan 

otonomi daerah. Salah satu tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah 

daerah menurut Mardiasmo (2002) yaitu penyampaian antara realisasi anggaran 

dengan target yang ditetapkan dalam APBD. 

      Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah maka perlu 

dilakukan upaya efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah 

satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

      Penelitian serupa juga sudah pernah dilakukan oleh Febri Adhi Nugroho 

(2011), Junius Nanda Purna Ebtawan (2012). Peneliti baru meneliti tentang pajak 

daerah dan belum meneliti tentang retribusi daerah, sedangkan retribusi daerah 

juga merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting. Kemudian 

Muhammad Abadan Syakura (2011), Vita Amaliah Hakim (2013). Masing-

masing penelitian dilakukan di tempat yang berbeda yaitu Wonogiri, Samarinda, 

Madiun, dan Tasikmalaya. Ada keterbatasan dalam penelitian Vita Amaliah 

Hakim (2013), yaitu hanya melakukan perhitungan efektifitas pajak daerah dan 

retribusi daerah secara global, tidak dihitung dengan rinci. Keempat penelitian 
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juga belum menghitung laju pertumbuhan. Maka dari itu penulis melakukan 

penelitian ini dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya, yaitu 

dengan melakukan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih 

rinci. Adapun perbedaan pada lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Bima. 

      Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti 

karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Pengukuran 

efektifitas, kontribusi, dan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah juga 

penting dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak 

daerah dan retribusi daerah serta berapa besar kontribusinya terhadap pendapatan 

asli daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektifitas penerimaan pajak daerah 

dan retribusi daerah di Kabupaten Bima, yang kemudian akan berpengaruh pada 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

      Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 

efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, yang kemudian diungkapkan 

dalam judul “Analisis Kinerja Tingkat Penerimaan Pajak Dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Bima”. 

B.   Perumusan Masalah 

      Dari apa yang disampaikan di dalam latar belakang tersebut, perumusan 

masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana tingkat efektifitas pendapatan asli 

daerah jika ditinjau dari perbandingan target dan realisasi, kontribusi, 

pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bima?” 
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C.   Tujuan Penelitian 

      Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah “Untuk mengukur tingkat efektifitas pendapatan asli daerah jika ditinjau 

dari perbandingan target dan realisasi, kontribusi, pertumbuhan pajak dan retribusi 

daerah di Kabupaten Bima.” 

D.   Manfaat Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian 

diperuntukan bagi: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima 

Memberikan masukan dan pengetahuan tentang kinerja keuangan daerah 

khususnya  dari Pendapatan Asli Daerah. Dan dapat dijadikan acuan dalam 

membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi 

daerah Kabupaten Bima. 

2. Pihak Akademis 

Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

3. Publik 

Memberikan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta 

sebagai kontrol sehingga terciptanya transparansi terhadap kinerja keuangan 

di Kabupaten Bima. 

 

 


