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BAB I 

Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah, 

yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah 

membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Salah satu 

sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi 

penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, maka 

pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari 

daerahnya sendiri untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang 

bersifat mandiri (Pramita, 2012). Penerimaan dari PAD adalah merupakan refleksi 

dari 4 (empat) jenis pungutan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan laba BUMD dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah (Siregar, 2009). PAD bersumber dari dalam 

daerah itu sendiri sehingga peningkatan dalam penerimaan PAD dapat 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi rendah (Sunanto, 2015).  
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Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur 

yang tepat. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat 

kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa 

jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah ini 

biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap anggaran pendapatan daerah (Susanawati dkk, 2014). Sejalan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk 

selalu berupaya meningkatkan sumber PAD.  

Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang 

mempengaruhinya mengalami peningkatan, agar sumber-sumber tersebut 

meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. 

Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah (Putri dkk. 

2014). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh 

daerah khususnya untuk kabupaten dan kota yaitu: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak 

Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; 

(9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB P2); dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam PAD. Retribusi 

daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni retribusi jasa umum yang 

terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi 
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pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di 

jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi jenis usaha 

terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan, sedangkan 

retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi 

izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi 

pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja (Kusuma dan 

Wirawati, 2013). 

Kota Malang merupakan suatu daerah yang memiliki potensi pajak dan 

retribusi daerah yang cukup menjanjikan. Hal ini diukung oleh perkembangan 

Kota Malang yang cukup pesat, perubahan dari kota agraris menjadi kota industri, 

dan akhirnya mengarah pada kota perdagangan dan jasa yang berpotensi 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pesatnya sektor perdagangan dan jasa. 

Infrastruktur dan fasilitas pendukung juga berkembang pesat, terutama 

pertumbuhan hotel, restoran dan hiburan serta fasilitas parkir guna mengimbangi 

pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dinamika kunjungan wisata. Potensi 

dimaksud perlu intensifikasi pengelolaan agar lebih tergarap secara optimal. 

Struktur ekonomi Kota Malang sebagian besar disumbang sektor PHR 

dengan proporsi 43%, selanjutnya industri 29%, jasa-jasa 13%, keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan 5%, angkutan dan komuniasi 3%, bangunan 3%, 

serta listrik, gas dan air 1% (Anam, 2015).  Sedangkan untuk Kab. Malang, justru 

proporsi pada sektor pertanian 28%, PHR sebesar 27%, industri 19%, jasa-jasa 

13%, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 4%, angkutan dan 
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komunikasi 3%, pertambangan dan penggalian 3%, bangunan 2%, serta listrik, 

gas, dan air 1% (Anam, 2015).  

Penelitian ini lebih kompleks dari pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Puspitasari dkk (2016), Yuliani (2015), dan Putri dkk (2014). 

Dimana penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dkk (2015)  hanya berfokus pada 

laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran di kota Malang. 

Penelitiaan yang dilakukan oleh Puspitasiri (2016) yang berfokus pada peran 

pemungutan pajak parkir dikota Malang. Sedangkan Putri dkk (2014) berfokus 

pada  penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan dikota Malang. Penelitian ini 

berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya karena menyorot pada tiga aspek 

yaitu pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi yang melibatkan  pajak dan retribusi 

daerah yang ada dikota Malang serta data yang digunakan lebih update yaitu 

tahun 2011-2015. 

Adanya latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Analisis 

Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk 

Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2011-2015. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana Efektivitas pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah kota Malang. 



5 
 

b. Bagaimana Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan 

asli daerah kota Malang. 

c. Bagaimana Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah kota Malang. 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mendeskripikan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah kota Malang. 

b. Untuk mendeskripikan pertumbuhan pajak dan retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah kota Malang. 

c. Untuk mendeskripikan potensi pajak dan retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah kota Malang. 

4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas adapun manfaat penelitiannya adalah 

sebagai berikut : 

4.1.  Manfaat Teoritis 

a. Untuk mahasiwa/i program studi akuntansi bermanfaat sebagai bahan 

refereni penunjang dalam belajar dan menambah wawasan. 

b. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan 

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. 
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c. Untuk wajib pajak agar menambah pengetahuan tentang efektivitas, 

pertumbuhan, dan potensi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan 

asli daerah. 

4.2. Manfaat Praktis 

a. Untuk pemerintah daerah Kota Malang sebagai bahan evaluasi agar dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari segi pajak dan 

retribusi. 

b. Untuk DISPENDA, DISHUB dan Dinas Pasar Kota Malang sebagai bahan 

dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal-hal 

yang menyangkut kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajaknya dalam 

rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 


