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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan reformasi keuangan daerah di Indonesia semakin pesat 

seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan 

adanya Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang adanya kreatifitas dari 

pemerintah daerah dalam mengelola dan menjalankan berbagai fungsi yang 

ada dipemerintahan daerah, termasuk dalam meningkatkan pendapatan 

daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka 

pemerintah daerah dapat menetepkan berbagai jenis sumber penerimaan 

daerah baru diluar pajak dan retribusi daerah. Kuantitas dan kualitas jenis-

jenis penerimaan baru sangat tergantung dari kreatifitas pemerintah daerah. 

Sumber penerimaan atau pendapatan asli daerah yang terbesar adalah dari 

sektor pajak dan retribusi daerah. Kedudukan sumber penerimaan itu sangat 

penting dimana sebagian besar pendapatan pemerintah Kabupaten Malang. 

Usaha peningkatan pendapatan daerah melalui subsektor perpajakan, retribusi 

daerah, pendapatan daerah lainnya yang merupakan tonggak penting 

disamping peningkatan-peningkatan pemungutan pajak bumi dan bangunan 

daerah itu sendiri. Mengingat jumlah masyarakat sebagai subyek pajak cukup 

banyak, sedangkan dilain pihak pajak dan retribusi daerah berperan sebagai 

penunjang pendapatan asli daerah, maka sangat diperlukan adanya perbaikan 

administrasi yang ada melalui sistem dan prosedur organisasi dari Dinas 
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Pendapatan Daerah yang ada sekarang ini. Kesulitan yang dihadapi oleh 

daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah seperti pembangunan 

ekonomi sosial dan pembangunan dibidang umum merupakan suatu 

kenyataan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia. 

Sebagai konsekuensi dari keadaan yang demikian ini maka 

Pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber dana yang tidak sedikit 

untuk membiayai dari program-program pembangunan. Dalam menghadapi 

hal demikian, maka pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk lebih 

meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dimana perannya cukup 

besar terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Sebagai pendapatan asli 

daerah sektor pajak dan retribusi daerah adalah merupakan sumber dana bagi 

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. 

Peningkatan kapasitas administrasi daerah akan menjangkau segi-segi 

yang berhubungan dengan tata kerja dan tata hubungan kerja antara dinas 

teknis yang merupakan tugas pokok dibidang perpajakan dan retribusi daerah, 

dalam hal ini pendapatan daerah Kabupaten Malang dengan dinas atau unit 

kerja lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya serta pajak bumi dan 

bangunan untuk mencapai daya guna dan hasil guna secara optimal. Dimana 

pajak dan retribusi daerah adalah pendapatan terbesar dari suatu daerah. 

Dengan besarnya potensi sumber penerimaan dari sektor pajak dan retribusi 

daerah maka pemungutannya harus dilakukan secara intensif dalam rangka 
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menunjang pembangunan dengan jalan mengembangkan pemungutannya 

yang sudah ada. 

Sedangkan desentralisasi fiskal dapat diartikan suatu proses distribusi 

anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan 

yang lebih rendah untuk mendukung fungsi ataupun tugas pemerintah. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten 

Malang dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) 

pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di 

mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen 

pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, 

terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan 

desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang 

digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil pajak daerah, dan lain-lain. 

Dalam hal ini, Kabupaten Malang terus berusaha dengan pembangunan 

disegala bidang demi tercapainya peningkatan pelayanan social dan 

kesejahteraan masyarakat. Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik 

mengambil judul “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENILAI EFEKTIFITAS 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MALANG 

TAHUN 2007 - 2012”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah 

pembahasan penulis merumuskan permasalahan yang meliputi : 

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah untuk menilai  

efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang 

tahun 2007 – 2012? 

2. Bagaimana tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun 2007 – 2012? 

3. Sejauhmana kemampuan fiskal daerah dalam mendukung kemandirian 

daerah  Kabupaten Malang tahun 2007 – 2012? 

 
1.3. Batasan Masalah 

Agar pokok permasalahan tidak terlalu melebar dan mencapai saran yang 

diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah 

dibatasi pada : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Malang yang diperoleh melalui retribusi daerah serta peranan retribusi daerah 

terhadap pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah untuk 

menilai efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten 

Malang tahun 2007 – 2012. 
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2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang tahun 2007 – 

2012. 

3. Untuk mengetahui kemampuan fiskal daerah dalam mendukung 

kemandirian daerah Kabupaten Malang tahun 2007 – 2012. 

 
1.5. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup berguna. 

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi : 

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Malang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberika sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah daerah sebagaimana pelaku pengambil kebijakan. 

2. Peneliti lain 

Penelitian ini juga dapat menjadi informasi yang cukup bagi proses 

penelitian berikutnya yang memiliki keterkaitan masalah dan latar 

belakang yang serupa. 

 


