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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun 

sekarang ini keadaan negara sedang tidak stabil. Pembangunan ini meliputi 

segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu 

masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 

tentang GBHN yaitu Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan 

suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan RI yang 

merdeka, bersahabat, tertib dan damai, upaya mewujudkan kesejahteraan 

rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan 

ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan 

pendapatan asli daerah, sperti pajak, retribusi untuk mensejahterahkan 

masayarakat. 

Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan 

tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatnya 

kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong 

masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.Di dalam TAP MPR No. 

IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya “kebijakan desentralisasi Daerah 

diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan 

kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta 
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antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin 

peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan 

ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah”. Sebagai konsekuensi dari 

pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak 

bergeser ke Daerah baik melalui perluasan basis pajak (taxing power) 

maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal 

yang mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan:  

1. kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang 

dilakukan dalam wadahPendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber 

utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap 

mendasarkan batas kewajaran.  

2. didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. 

Pemberian otonomi bagi pemerintah telah dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat, walaupun belum semua daerah di Indonesia diberi hak 

otonomi sendiri. Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab 

bagi pemerintah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi 

utama menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi 

utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan 

melaksanakan pembangunan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur 

dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa daerah 

Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom. 
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Di dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, retribusi 

daerah menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman 

kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

daerah. demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat menuju masyarakat yang bebas dari KKN. Penyelenggaraan 

pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan 

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah 

dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom daerah mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan 

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan 

pertanggung jawaban kepada masyarakat. 

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara 

proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan 

keuangan pemerintah pusat daerah. Sumber pembiayaan pembangunan 

daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah 

dilaksanakan atas dasar disentralisasi dan tugas pembantuan. 

Sumber-sumber pembiayaan dilaksanakan desentralisasi terdiri dari 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain 

penerimaan pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan 

sumber keuangan daerah dan dapat digali dari dalam wilayah daerah, hasil 



4 
 

 

pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan di daerah membutuhkan 

dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah sendiri/dapat pula dari 

luar daerah. Dalam rangka menopang peranan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, maka 

diupayakan mempunyai cukup sumber dana. Sumber dana yang terpenting 

adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri baik dari pemerintah 

maupun masyarakat. 

Peran strategis pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan 

kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya 

belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Studi yang 

dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI 

(2000), menunjukkan walaupun pajak dan retribusi daerah menjadi pos 

dominan dalam PAD, tetapi sumbangan PAD terhadap APBD sangatlah 

kecil.  Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa kemandirian daerah 

dalam membiayai pembangunan dengan PAD nya sulit dilakukan. Dengan 

kata lain transfer dana dari pusat (DAU, bagi hasil pajak, dan dana lain dalam 

pelaksanaan dekonsentrasi dan pembantuan) masih menjadi penerimaan 

dominan dalam pembiayaan daerah.   

Tidak signifikannya peran pajak daerah dalam APBD karena sistem 

tax assignment di Indonesia yang masih banyaknya pajak potensial yang 

dikuasai Pemerintah Pusat. Beberapa pajak potensial tersebut adalah pajak 
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pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan selama 

ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan 

pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh 

daerah hanya sebesar 3,45% (Sidik, 2002) dari total penerimaan pajak (Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah) Ketimpangan dalam penguasaaan sumber-sumber 

penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari sisi revenue 

assignment masih terlalu ”sentralistis”.  

Kontribusi pajak dan retribusi daerah yang signifikan terhadap PAD 

juga terjadi di hampir semua kota dan kabupaten di Jawa Timur. Kelima 

wilayah di Jawa Timur menunjukkan bahwa kontribusinya diatas 60%. Pos-

pos penerimaan yang lain seperti laba BUMD dan pos penerimaan lain yang 

syah sumbangannya tidak lebih dari 40%. Bahkan di kabupaten/kota tertentu 

kontibusi pajak dan retribusi daerah hampir mencapai 90%. Terdapat alasan 

kuat memang, bahwa pajak dan retribusi yang signifikan merupakan jaminan 

kelangsungan pembiayaan pembangunan karena sumber tersebut relatif aman 

dan stabil sepanjang tahun. Namun demikian kebijakan pusat yang distortif 

dalam tax system justru menjadikan ironi terhadap kebijakan ini. 

Distorsi sistem tersebut terdapat dalam 2 kebijakan yaitu sistem pola 

bagi hasil pajak yang memberikan porsi kecil kepada daerah dan penguasaan 

sumber-sumber pajak potensial oleh pusat. Porsi kecil nampak dari prosentase 

bagi hasil pajak untuk daerah yang rasionya tidak lebih dari 50%, sedangkan 

penguasaan obyek pajak potensial oleh pusat misalnya dalam pajak 
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penghasilan dan PBB. Kebijakan tersebut berdampak sulitnya bagi daerah 

untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga 

tidak heran jika pemerintah daerah beramai-ramai menggenjot PAD dengan 

kebijakan ektensifikasi obyek dan tarif pajak daerah, yang seringkali justru 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan daerah.  

Berdasarkan pemikiran diatas, penelitian ini mengeksplorasi 

bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB. Hasil 

eksplorasi tersebut kemudian akan dilakukan pengujian apakah terdapat 

perbedaan peranan (kontribusi) pajak dan retribusi daerah yang signifikan 

diantara kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk menguji dan 

membuktikan apakah pemda di Jawa Timur cukup mengandalkan pajak dan 

retribusi daerah terhadap struktur (PAD). Dari uraian diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Elastisitas Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas 

dapat di tarik permasalahan pokok sebagai berikut: 

1.  Seberapa besar perkembangan pendapatan asli daerah (PAD)  kabupaten 

sumenep dalam kurun waktu 2005/2006 – 2008/2009? 

2.  Seberapa besar elastisitas pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PDRB  

kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2005/2006 – 2008/2009? 
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3.  seberapa besar elastisitas pajak dan retribusi terhadap PDRB kabupaten 

sumenep dalam kurun waktu 2005/2006 – 2008/2009? 

 

C. Tujuan dan Manfaat penilitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan pendapatan asli 

daerah (PAD)  kabupaten sumenep dalam kurun waktu 2005/2006-

2008/2009. 

b. Untuk mengetahui Seberapa besar elastisitas pendapatan asli daerah 

(PAD) terhadap PDRB  kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 

2005/2006 – 2008/2009. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar elastisitas pajak dan retribusi 

terhadap PDRB kabupaten sumenep dalam kurun waktu 2005/2006–

2008/2009 

2. Manfaat peneltian 

a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam 

menetapkan suatu kebijaksanaan, terutam yang berkenaan dalam upaya 

peningktan pendapatan asli daerah dari jenis pajak dan retribusi daerah 

yang di tuntut cenderung meningkatnya kebutuhan dana pembangunan 

di daerah. 

b. Bagi pihak lain, penulis berharap semoga hasil penilitian ini berguna 

sebagai bahan tambahan pengetahuan, khususnya bagi yang berminat 

masalah pajak daerah. 
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c. Sedangkan bagi penulis sendiri penilitian merupakan kesempatan untuk 

mengembangkan dan menerapkan ilmu secara langsung di landaskan 

teori-teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

 

D.  Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan dan mempermudah dalam penelitihan ini peneliti 

memberikan batasan dan agar penilitian nanti dapat terarah susuai dengan 

permasalahn yang ada, adapun batasan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Elastisitas penerimaan PAD khususnya pada pajak dan retribusi sebagai 

usaha untuk meningkatkan PDRB pada daerah kabupaten sumenep dalam 

kurun waktu 2005/2006 – 2008/2009. 

2. PAD yang di teliti adalah realisasi penerimaanpendapatan asli daerah 

(PAD). 


