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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini 

dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang 

memberi kesempatan bagi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Oleh 

karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah 

dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari UU No.12 tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah. Menurut UU No.23 tahun 2014 bahwa pemerintahan 

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas 

pembantuan maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah 

provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Pembangunan daerah 

sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya 

bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan 

menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah (Lasari, 2016). Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
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dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi atau otonomi 

daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur 

urusan rumah tangganya. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, 

maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber 

pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan 

lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Octovido et al., 2014). 

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya 

peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara 

intensifikasi maupun ekstensifikasi, maksudnya agar daerah tidak terlalu 

mengandalkan atau menggantungkan harapan pada pemerintah pusat, tetapi harus 

mandiri sesuai dengan cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. 

Sumber-sumber PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain PAD yang sah.  

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam 

merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai 

dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD di 

Indonesia adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Lahirnya UU No. 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu 
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jawaban atas pemberian kebebasan kepada pemerintah daerah dalam bentuk 

desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah. Namun demikian, UU No.28 

Tahun 2009 tidak memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi pemerintah daerah 

untuk melakukan pungutan dalam bentuk iuran (pajak) kepada masyarakat. Sistem 

closed list yang dianut UU tersebut memberikan batasan kepada pemerintah 

daerah untuk melakukan pungutan terhadap jenis pajak dan retribusi daerah 

seperti yang terkandung dalam UU tersebut (Halim, 2014). 

Kota Batu adalah salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan UU 

No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber 

PAD untuk membiayai proses operasional pemerintahan di daerah, dimana proses 

tersebut membutuhkan dukungan sumber daya finansial yang cukup besar. 

Sumber dana finansial tersebut dapat diperoleh melalui PAD yang tergolong 

dalam empat komponen besar yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang 

sah. Kaitannya dengan perumusan dan penerapan komponen PAD dalam hal ini 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai komponen dengan potensi yang cukup 

besar diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal.  

  PAD di Kota Batu dari tahun ke tahun realisasinya bisa mencapai target 

yang ditentukan. Tercapainya target tersebut karena salah satu dari komponen 

PAD yang memberikan kontribusi paling besar yakni pajak daerah. Dinas 

Pendapatan Kota Batu selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang 

akan dipungut setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan Kota Batu memiliki sumber-

sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
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Pendapatan Asli Daerah. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 realisasi 

pajak daerah bisa mencapai target, namun di tahun 2016 realisasinya tidak 

mencapai target. Di tahun 2016 tersebut terdapat permasalahan pada penetapan 

target yang kurang realistis yang mengakibatkan tidak tercapainya target secara 

baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktovido (2014)  

bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Batu tahun 2009 

termasuk yang terkecil karena di tahun tersebut obyek dan potensi pajak yang 

dimiliki lebih sedikit jika dibanding dengan tahun-tahun setelahnya, tetapi bukan 

berarti dianggap tidak signifikan karena masih dalam kategori baik. 

Badan Pusat Statistik Kota Batu tahun 2015 menyatakan bahwa sumbangan 

terbesar pendapatan asli daerah Kota Batu berasal dari sektor Pariwisata. Karena 

Kota Batu memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik wisata alam, 

buatan, kuliner,seni maupun budaya. Hal tersebut membuat Kota Batu menjadi 

salah satu daerah otonom yang memiliki perkembangan yang cukup pesat 

khususnya di bidang pariwisata. Kota Batu adalah salah satu kota yang memiliki 

sumber daya alam yang cukup besar, sehingga sudah seharusnya mengoptimalkan 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal menarik 

untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan 

pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah. 

Berdasarkan informasi yang di dapatkan bahwa retribusi parkir di Kota Batu 

belum berhasil memenuhi target. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah 
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No.10 Tahun 2010 yang mengatur tentang retribusi parkir dinilai masih lemah. 

Misalnya mengenai pembatasan retribusi dan target retribusi masih belum 

dicantumkan secara detail, kejelasan tentang gaji juru parkir (jukir) yang belum 

diatur dalam peraturan daerah. Sehingga peneliti akan menganalisis seberapa 

besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Batu. 

Analisis kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu 

adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan 

pekerjaan/kegiatan Dispenda Kota Batu dalam bidang keuangan untuk kurun 

waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, maka “Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 

2012-2016” menjadi pilihan judul dalam skripsi ini.  

 

B. Rumusan  Masalah 

 Dalam perumusan masalah peneliti akan mengemukakan beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah di Kota Batu 

tahun 2012-2016? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi retribusi daerah di Kota Batu 

tahun 2012-2016? 

3. Bagaimana tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu tahun 2012-2016 ? 
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C. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari perluasan masalah tersebut, maka perlu batasan masalah 

pada studi ini, yaitu: 

1. Penelitian hanya membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

2. Menggunakan analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

a) Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah di 

Kota Batu tahun 2012-2016 

b) Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi retribusi 

daerah di Kota Batu tahun 2012-2016 

c) Untuk menganalisistingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Batu tahun 

2012-2016. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti 

tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 
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a) Manfaat Akademis 

Bagi akademisi dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah serta dapat 

dijadikan sebagai referensi tambahan dalam menyusun tugas akhir 

maupun bahan kuliah yang berkaitan dengan kinerja keuangan 

pemerintah daerah 

b) Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah Daerah dapat dijadikan acuan dalam membuat 

kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan asli daerah. Serta dapat memberikan 

informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efektivitas 

dan efisiensi dalam pungutan pajak dan retribusi. Selain itu dapat 

memberikan informasi tentang kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah 

 

 


