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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Yoduke dan Ayem (2015) pembangunan merupakan 

suatu cara untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan suatu 

daerah. Pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat yang 

berarti pembangunan harus dilaksanakan oleh segenap masyarakat, baik 

dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban 

atas pelaksanaan pembangunan daerah, maupun dalam hal menerima 

kembali hasil pembangunan daerah tersebut. 

Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan 

diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju 

pertumbuhan antar daerah. Pembangunan daerah ini disesuaikan dengan 

potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan suatu 

daerah. 

Menurut Yoduke dan Ayem (2015) volume pembangunan yang 

meningkat serta bertambahnya populasi penduduk dan kebutuhan hidup 

dari tahun ke tahun menjadi salah satu penunjang dalam pelaksanaan 

otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana otonomi daerah 

tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan 

daerah nya masing-masing dan dapat membentuk kemandirian daerah 

sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lain. Ini berarti pemerintah 
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daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, lenih nyata dan lebih 

bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri.  

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan usaha-usaha 

untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya 

peningkatan pendapatan daerah, baik dengan cara meningkatkan sumber-

sumber pendapatan asli daerah yang sudah tersedia maupun menggali  

sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan kondisi dan 

potensi ekonomi masyarakat daerah setempat (Mardiasmo, 2002). 

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipastikan, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pada bab 5 paragraf kedua pasal 157 menjelaskan 

tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen sumber 

pendapatan keuangan pemerintah daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

4. Lain-lain PAD yang sah 

b. Dana Perimbangan, dan 
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c. Lain-lain pendapatan daeerah yang sah 

Menurut Halim (2004) sebagai konsekuensi dari  pelaksanaan 

otonomi daerah tersebut, pemerintah daearh (PEMDA) setempat perlu 

berupaya dengan keras untuk meningkatkan sektor-sektor yang dianggap 

berpotensi untuk dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian 

suatu daerah. Sehingga PEMDA akan memperoleh keuntungan dari 

sektor-sektor tersebut. Antara lain diperoleh dari pajak dan retribusi, dan 

juga dari sektor industri yang mampu meningkatkan penerimaan daerah 

tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta 

dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.  

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak 

Daerah. Beberapa komponen dari pajak daerah dinilai dapat memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi daerah setempat. Pajak daerah ini dinilai 

mampu menghasilkan pendapatan dan penghasilan secara substansial, 

serta di nilai cukup adil dan relatif mudah untuk dihitung dan dikumpulkan 

(Halim, 2004). 

Begitu pula dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara, beberapa tahun terakhir ini pemerintah provinsi melakukan 

pemekaran wilayah. Provinsi Sulawesi Tenggara 17 kabupaten/kota yang 

terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota. Masing-masing kabupaten/kota 

tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri untuk 

dapat memaksimalkan sumber daya yang ada pada masing-masing 
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kabupaten/kota tersebut. Sehingga kabupaten/kota tersebut dapat menjadi 

daerah yang mandiri. 

Dari 17 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara 

tersebut memiliki sumber daya yang melimpah. Salah satunya terdapat 

pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Pada subsektor 

pertanian, dihasilkan beberapa komoditi yang menjadi unggulan untuk 

provinsi sulawesi tenggara seperti kacang mede, kakao, kelapa, cengkeh, 

kopi, dan vanili. Pada subsektor perikanan dihasilkan beberapa komoditi 

dari perikanan darat dan perikanan laut yang tersedia. Dan pada subsektor 

pertambangan dihasilkan beberapa komoditi yang juga menjadi unggulan 

dari salah satu kabupaten yang berada di provinsi sulawesi tenggara yaitu 

aspal, nikel, dan emas. Namun terlepas dari itu semua masih banyak 

potensi yang dapat ditemukan dan di gali pada kabupaten/kota yang berada 

di provinsi sulawesi tenggara tersebut. Seperti potensi pariwisata 

mengingat beberapa kabupaten/kota di provinsi sulawesi tenggara 

memiliki begitu banyak keindahan alam.  

Untuk mendukung kemajuan dari potensi-potensi tersebut maka 

dilakukan pemungutan pajak daerah. Karena pajak daerah merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pembangunan dan penyelenggaraan daerah dan otonomi daerah.  
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Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012-2016 (dalam jutaan rupiah) 

 

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah dan 

pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 

kenaikan yang positif dari tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan 

pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan 

kemampuan pengelolaan sumber keuangan dan sumber pendapatan 

daerah. 

Menrut Mahmudi (2010) pendapatan daerah merupakan unsur 

penting dalam mendukung kebutuhan belanja daerah serta dapat 

memberikan peningkatan potensi penerimaan daerah sehingga secara tidak 

langsung perekonomian yang stabil dapat diperoleh ketika efektivitas 
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pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah berada dalam kondisi 

maksimal. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai 

seberapa besar efektivitas pajak daerah, jumlah industri dan derajat 

desentralisasi fiskal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Tenggara.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah, dan derajat desentralisasi 

fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat efektivitas pajak daerah, derajat 

desentralisasi fiskal dan jumlah industri terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah, derajat 

desentralisasi fiskal dan jumlah industri di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat efektivitas pajak daerah, derajat 

desentralisasi fiskal dan jumlah industri terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam

menentukan kebijaksanaan yang berkenan dengan pemungutan pajak

daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di

bidang potensi pendapatan asli daerah.

3. Hasil penelitiaan ini sebagai bahan perbandingan atau acuan dalam

pengembangan penelitian selanjutnya khususnya di bidang potensi

pendapatan asli daerah.


