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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era otonomi daerah, daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan 

mengatur tata kelola daerahnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah 

diharapkan lebih mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sesuai dengan 

potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah itu sendiri.  

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah 

“Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan.” Salah satu upaya peningkatan adalah dengan meningkatkan 

efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus 

diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya yang me- 

mungkinkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang 

digali dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pajak daerah dan Retribusi 

Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pajak 

Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

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

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Pemerintah Daerah Kota Batu sejak tahun 2001 merupakan salah satu daerah 

yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Salah 

satu upaya pemerintah daerah Kota Batu dalam meningkatkan PAD adalah melalui 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan daerah Kota Batu yang 

berasal dari sektor pajak antara lain terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak PBB dan 

BPHTB dan yang berasal dari sektor retribusi daerah antara lain Retribusi Jasa 

Usaha, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perizinan Tertentu. 

Dalam kewenangan tersebut pemerintah daerah Kota Batu sebagai kotamadya 

baru yang sebelumnya bagian dari sub satuan wilayah pengembangan Malang Utara 

ini mempunyai tantangan tersendiri dalam mengembangkan pembangunan di era 

ekonomi daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kota Batu 

porsi terbesar disumbangkan oleh Pajak Daerah yaitu diatas 70%, yang kemudian 

diikuti oleh Retribusi Daerah. Dari tahun ke tahun Pajak Daerah Kota Batu 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2016) tentang analisis 

tingkat keberhasilan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Batu Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini Rasio Efektivitas, Rasio Kontribusi, dan Rasio 

Pertumbuhan saling berkaitan, karena antara target dan realisasi perbedaannya tidak 

jauh beda dan rata-rata tiap tahun pasti banyak mengalami kenaikan tetapi pada 

Rasio Pertumbuhan yang hasil rata-ratanya banyak mengalami keminusan yang 

salah satunya terjadi pada Pajak Hiburan. 
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Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis melakukan penelitian ini dengan 

tujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya yaitu menganalisis Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dengan menggunakan perhitungan efektivitas, laju 

pertumbuhan dan kontribusi, dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun 

perbedaan penelitian ini yaitu Pajak Daerah yang akan diteliti ada sembilan jenis 

Pajak Daerah yang diakui oleh Kota Batu sedangkan penelitian sebelumnya hanya 

enam jenis Pajak Daerah, kemudian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan 

diteliti selama lima tahun sedangkan penelitian sebelumnya hanya tiga tahun. 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu 

untuk menganalisis efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah yang khususnya dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu 

sebagai sumber PAD. Maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Tingkat 

Keberhasilan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Daerah 

Kota Batu.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan pokok penelitian ini 

adalah: Bagaimana tingkat keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah 

pada pemerintahan daerah Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dari penelitian ini 

yaitu : Untuk menganalisis tingkat keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi 

daerah pada pemerintah daerah Kota Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini yaitu : 1) Sebagai masukan bagi Pemerintahan Daerah Kota Batu untuk 

mengambil langkah – langkah perbaikan dan sebagai masukan bagi kemajuan 

kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan sumber – sumber Pendapatan 

Asli Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Dapat menambah wawasan lebih dalam 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Batu sebagai aset dari 

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. 3) Sebagai referensi bagi peneliti yang lain 

untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan merupakan bahan bacaan guna 

menambah pengetahuan bagi yang ingin mengetahui dan mendalami tentang 

Pendapatan Asli Daerah. 


