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BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di tunjukkan dengan UU No. 22 tahun 1999

berisikan Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai perimbangan

keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Dewasa  ini  kedua

regulasi terjadi perubahan dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33

2004 menjadi  bab  baru terkait  dengan hubungan antara  Pemerintah  Pusat  dan

Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka daerah diberikan kewenangan yang

lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki dan memberikan

kebebasan kepada setiap daerah.

Pemerintah  Daerah  menyusun  anggaran  yang  kemudian  dijadikan  acuan

dalam  menjalankan  berbagai  aktivitas  keuangan.  Anggaran  dalam  Pemerintah

Daerah biasa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh

penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik bentuk uang, barang dan

jasa  pada  tahun  anggaran  yang  berkenaan  harus  dianggarkan  dalam  APBD.

Kawedar dkk (2008). 

APBD ialah kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan daerah Darise (2008). Permasalahan dihadapi oleh Pemerintah

Daerah dalam organisasi sektor publik ialah mengenai pengalokasian anggaran.

Pengalokasian anggaran berupa jumlah alokasi dana bagi tiap-tiap program.

 Permasalahan  yang  akan  dihadapi  dengan  sumber  daya  yang  terbatas,

Pemda wajib mengalokasikan penerimaan yang didapatkan bagi belanja daerah

berbasis produktif. Belanja daerah merupakan prediksi beban pengeluaran daerah
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yang  dialokasikan  secara  adil  serta  merata  biar  dapat  dinikmati  semua  lapis

masyarakat  tanpa  adanya  diskriminasi,  terutama  dalam  pemberian  pelayanan

umum Kawedar, dkk (2008). 

Beberapa  tahun  ke  belakang  Pemda  lebih  condong  menggunakan

pendapatan daerah untuk belanja operasi dan belanja modal. Pemerintah Daerah

wajib  menjalankan  tugasnya  untuk  mengalokasikan  anggaran  belanja  modal

dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah

Daerah  untuk  memberikan   pelayanan  publik.  Suntik  dapat  meningkatkan

pengalokasian  belanja  modal,  maka  perlu  diketahui  variabel-variabel  yang

berpengaruh  terhadap  pengalokasian  belanja  modal,  seperti  Pajak  Daerah  dan

Retribusi daerah.

Pemerintah  Daerah  dapat  menerapkan  kemandirian   dengan

memaksimalkan penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan

Asli Daerah ialah sumber penerimaan Pemda yang berusul dari daerah itu sendiri

berdasarkan kebiasaan yang dimiliki.  Pendapatan Asli  Daerah sendiri  berisikan

Pajak Daerah,  Retribusi Daerah,  Hasil  Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kawedar, dkk (2008).

Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  merupakan  dua  sumber  PAD  yang

terbesar. Setiap daerah mempunyai pengenaan pajak yang tidak sama tergantung

dari kebijakan Pemda setempat. Bagi daerah dengan kondisi perekonomian yang

berkecukupan  akan  memperoleh  pajak  yang  cukup  tinggi.  Akan  tetapi  daerah

tertinggal  Pemerintah  Daerah  hanya  dapat  menerapkan  pajak  dalam  jumlah

terbatas. Sama halnya bagi retribusi daerah yang tidak sama untuk tiap daerah.
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Kemampuan  daerah  yang  menyediakan  pendanaan  berasal  dari  daerah

membutuhkan merealisasikan potensi ekonomi untuk jadi berguna dalam kegiatan

ekonomi. Mampu menciptakan pergerakan dana untuk pembangunan daerah yang

berkelanjutan. Mardiasmo (2009:15)

Pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  hanya  dilihat  dari  tinggi  rendahnya

daerah  yang  memperoleh  dana  perimbangan,  akan  tetapi  hal  tersebut  harus

diimbangi  dengan  Di  mana  instrumen,  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah

mampu memberikan sentuhan manajemen keuangan yang lebih adil terbuka dan

tanggung jawab. Darise (2008) 

Pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan

terciptanya  good  governance.  World  Bank,  good  governance  ialah  salah  satu

penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  kuat/solid  dan  bertanggung

jawab  yang  satu  jalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,

pengalihan salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara

politik/administratif,  menjalankan  kedisiplinan  anggaran.  Pengalokasian  dana

investasi  merupakan  satu  aktivitas  pendanaan,  Di  mana  pendapatan  diperoleh

Pemerintah  Daerah  digunakan  untuk  membiayai  sejumlah  kegiatan  Dimana

manfaatnya  dapat  dirasakan  dalam  jangka  panjang.  Salah  satu  bentuk

pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah belanja modal.

Mardiasmo (2002:23)

Malang  Raya  (Wilayah  Metropolitan  Malang)  ialah  wilayah  yang

mencakup 2 Kota dan 1 Kabupaten ialah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan

Kota  Batu.  Meskipun  Malang  Raya  sudah  dibagi  menjadi  dua  kota  dan  satu
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kabupaten akan tetapi masih memiliki masalah dari segi pembangunan terutama

pembangunan infrastruktur dan pelayanan umum lainnya yang belum memadai.

Selain itu permasalahan yang terjadi dari 3 kabupaten/kota tersebut adalah pada

upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan  daerah  yang

mencerminkan  tingkat  kemandirian  daerah,  maka  daerah  tersebut  bisa

menerpakan  desentralisasi  fiskal  dan  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat

berkurang. Maka dari itu Pemerintah dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan

Kota Batu harus berusaha sebisa mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah  (PAD)  melalui  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  pada  umumnya,

pendapatan daerah untuk meningkatkan belanja modal. Sehingga Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sehingga berpengaruh terhadap Belanja Modal. Akan tetapi pada

kenyataan  di  Kota  Malang,  Kabupaten  Malang,  dan  Kota  Batu  kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil, terutama dari sektor Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Selama ini dominasi Dan Transfer Pemerintah pusat ke Daerah

masih besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pusat,

pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan pendapatan asli  daerah (PAD)

yang salah satunya dengan potensi eksplorasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  di  atas  dapat  dirumuskan

permasalahannya, sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah di Malang raya?
2. Bagaimana  pengaruh Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  terhadap Belanja

Modal di Malang raya?
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C. Batasan Masalah

Penelitian  ini  dibatasi  beberapa  hal  agar  pembahasan  terkonsentrasi.

Pembahasan ini  fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dituangkan

dalam Badan Pusat Statistik (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu)

selama periode 2003-2016.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  ditentukan  maka  tujuan  dari

peneliti adalah : 

1. Untuk mengetahui perkembangan pajak daerah dan retribusi di Malang Raya.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap

Belanja Modal di Malang Raya.

Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yang cukup berguna. Adapun

penelitian ini meliputi:

1 Bagi Pemerintah

Dengan  adanya  penelitian  ini  bisa  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi

Pengambil kebijakan Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

2 Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat  digunakan  sebagai  informasi  data  empiris  untuk  bahan

pertimbangan penelitian selanjutnya. Dan untuk referensi perbandingan terhadap

objek penelitian yang sama khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

terhadap Belanja Modal di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. 
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