
 
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara didasarkan pada pasal 1 Undang-

undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara 

kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur merupakan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas 

kabupaten/kota, dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan 

Undang-Undang. 

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar untuk 

menyelenggarakan otonomi, sebagaimana tertera pada ketetapan MPR-RI 

Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Dan 

kemudian ketetapan tersebut ditindaklanjuti dengan munculnya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Kedua Undang-Undang tersebut di atas 

merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

dan pembangunan daerah. 

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung 

jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, pembangunan berdasarkan 
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prinsip-prinsip demokratif, transparatif, akuntabel, good governance, efesien 

dan efektif. Daerah telah diberi kewenangan yang sangat luas kecuali dalam 

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 

agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah 

pusat. 

Semua bidang pemerintahan yang diserahkan menjadi wewenang dan 

tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut 

penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, sebagai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh kerena itu, peranan pemerintah 

daerah diperlukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan yakni dengan 

upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan 

ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi 

masyarakat. 

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal 

terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD 

semakin besar pula kinerja daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai 

dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Optimalisasi 

sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu 
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diperlukan upaya untuk meningkatkan memaksimalkan subjek dan objek 

pendapatan daerah. 

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai 

perwujudan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai tujuan 

otonomi, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. 

Sebagaimana yang diharapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mampu 

menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan 

pembangunan daerah. Pendapatan dari pajak mencerminkan tingkat otonomi 

daerah karena sumber-sumber penerimaan tersebut diatur dan dikendalikan 

sepenuhnya oleh daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak 

daerah memiliki peluang yang cukup baik apabila pajak daerah tersebut 

dikelola secara profesional, efisien dan efektif. 

Tabel 1.1 menggambarkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah 

yang ada di Kota Batu pada tahun 2016-2017. Dan Tabel 1.2 menunjukkan 

kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu 

Tahun 2016-2017. Terlihat bahwa dari data yang ada, kontribusi Pajak Hotel 

terhadap PAD tahun 2016 sebesar 16,38% yaitu dinilai Baik dan pada tahun 

2017 sebesar 13,23% yaitu dinilai Cukup Baik beradasarkan indikator kriteria 

kontribusi yang dikutip dari Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 Tahun 

1996, yaitu 0%-3% berarti Sangat Kurang, 4%-7% berarti Kurang, 8%-11% 

berarti Sedang, 12%-15% berarti Cukup Baik, 16%-19% berarti Baik, Diatas 

20% berarti Sangat Baik. 
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Tabel 1.1 Kontibusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Batu 

Tahun 2016-2017 

Tahun 
Realisasi Pajak 

Hotel (Rp) 

Pajak Daerah 

(Rp) 

Kontribusi Pajak Hotel 

Terhadap Pajak Daerah (%) 

2016 17.944.383.056 88.757.389.919 20,22 

2017 18.300.000.000 19.772.086.136 17,37 

  Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu 

Tabel 1.2 Kontibusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Batu Tahun 2016-2017 

Tahun Pajak Hotel(Rp) 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Kontribusi Pajak Hotel 

Terhadap PAD (%) 

2016 17.944.383.056 109.532.987.918 16,38 

2017 18.300.000.000 149.402.584.554 13,23 

  Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Batu 

Akan tetapi secara empiris realisasi pajak daerah sektor hotel di Kota 

Batu belum mencerminkan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Prosentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Batu dari tahun 2016-2017 berpotensi menurun, 

keadaan ini menuntut adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap 

manajemen pengelolaan pajak daerah khususnya di sektor pajak hotel. 

Bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pajak 

daerah sesuai atau lebih dari potensi yang dimiliki dan bagaimana pemerintah 

daerah mampu meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dimasa mendatang. 

Untuk itu penerapan manajemen penerimaan daerah harus dilaksanakan dengan 

efektif dan efisien. 

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui potensi dan efektifitas pajak 

daerah di Kota Batu dan mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari 
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pajak daerah di Kota Batu. Untuk itu judul dari penelitian ini adalah “Upaya 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hotel Dalam 

Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Batu (Studi: Badan 

Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada Kota Batu akan sangat baik apabila pemerintah dapat 

melakukan analisis upaya peningkatan realisasi pajak secara optimal agar pajak 

hotel dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga rumusan masalah 

dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi dan efektifitas Pendapatan Asli Daerah sector 

Pajak Hotel dalam mendukung Otonomi Daerah Kota Batu? 

2. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Batu 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sector Pajak Hotel 

dalam mendukung Otonomi Daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui juga mendeskripsikan potensi dan efektifitas pajak 

daerah khususnya pajak hotel di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya peningkatan pendapatan 

asli daerah khususnya dari sector pajak hotel. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan diatas, manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ada 2, yaitu: 

a. Bagi Instansi Badan Keuangan Daerah Kota Batu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kebijakan atau upaya Pemerintah Kota Batu untuk mempertahankan dan 

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sector pajak hotel dalam 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Batu. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, 

wawasan, dan pengalaman dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh 

di bangku kuliah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan 

daerah khususnya pada sector pajak hotel. 

 

 


