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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik 

Indonesia di samping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai 

salah satu penerimaan pemerintah, pajak dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan pemerintah, maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi 

pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Sugianto, 1996). 

Sejak tahun 1997 Indonesia menghadapi krisis moneter, yang menjadi 

krisis ekonomi, dan berpengaruh pada segala segi kehidupan sosial, ekonomi, 

serta kesejahteraan masyarakat. Kondisi krisis ini diikuti pula oleh perubahan 

politik yang sangat cepat dengan tuntunan akan adanya reformasi di berbagai 

bidang termasuk bidang pemerintahan. Tuntutan yang dimaksud adalah adanya 

peningkatan pemerintah daerah dalam bentuk penyelenggaraan otonomi daerah 

dan pemberian wewenang yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

Era Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di 

Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi mencari 

sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang  Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi 
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terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan 

sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 

Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi pemerintah daerah. Peran 

pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, 

memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah sehingga 

pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga daerahnya.Langkah-langkah yang perlu diambil dengan caramenggali 

segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri dan dalam batas-batas peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 1984 berbagai Undang-Undang 

tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah 

telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, 

bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pajak dan retribusi daerah 

dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah. 

Sumber-sumber penerimaan daerah diperlukan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta 

melaksanakan pembangunan daerah.Adapun sumber-sumber penerimaan daerah 

berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang 

berasal dari daerah sendiri.  

Mengingat pentingnya pemungutan pajak guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern agar 

dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang menghambat 

tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, seperti kolusi, 
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kesalahan pencatatan data, otoritas dokumen, praktek yang sehat dan perekrutan 

karyawan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan (Srirejeki, 2005). 

Pemerintah Daerah Kota Batu yang baru terbentuk tahun 2001 

merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur 

rumah tangganya sendiri.Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan 

pemerintah daerah mampu mengelolah dan memaksimalkan sumber daya yang 

ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.Salah satu 

upaya Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya 

adalah melalui pajak daerah. Sumber pendapatan daerah di Kota Batu yang 

berasal dari sektor pajak antara lain terdiri atas : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Parkir 

Dalam kewenangan tersebut pemerintah daerah Kota Batu sebagai 

Kotamadya baru yang sebelumnya merupakan bagian dari sub satuan wilayah 

pengembangan Malang Utara ini mempunyai segudang tugas dan tantangan dalam 

mengembangkan pembangunan dimasa yang akan datang terutama di era otonomi 

daerah. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batu porsi terbesar 

disumbangkan oleh pajak daerah yaitu di atas 80%, selisihnya diperoleh dari hasil 
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retribusi daerah. Dari tahun ke tahun pajak daerah kota batu mengalami 

perkembangan yang cukup pesat (Suharsono,2004). 

Kota Batu sebagaimana wilayah yang lain juga telah melakukan 

berbagai inovatif dalam penarikan pajaknya. Banyak upaya yang telah dilakukan 

Pemerintah Kota Batu untuk memajukan pelaksanaan Pemerintah untuk 

Pembangunan dan kemasyarakatan.  

Untuk mengendalikan dan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah 

apabila ditinjau dari kewilayahan, Kota Batu termasuk salah satu daerah kota yang 

menghadapi kendala yang mendasar, hal ini di karenakan Kota Batu merupakan 

kota yang banyak mempunyai fasilitas yang berupa gedung-gedung atau tempat 

hiburan, hotel, restoran dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah warung-

warung yang ada di jalan-jalan ataupun pujasera.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan atau 

pendapatan daerah yang cukup potensial yang mempunya proporsi cukup besar 

yang diperoleh pemerintah daerah, prndapatan asli daerah adalah sumber 

pendapatan yang digali dari dalam wilayah daearh yamh bersangkutan. Sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah itu terdiri dari:  

a. Hasil pajak daerah 

b.Hasil retribusi daerah 

c. Hasil pengelolaan asset usaha dan kekayaan daerah 

d.Pendapatan lain yang sama  

Optimalisasi PAD Batu dapat dilakukan dengan cara menggali, 

mengelola dan memamfaatkan potensi yang ada di mana salah satu suber terbesar 
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adalah sektor pajak daerah. Sehingga pemungutan pajak daearh harus dilakukan 

dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “Analisis Keberhasilan Hasil Pemungutan Pajak dan 

Retribusi Daerah Pemerintah Kota Batu terhadap Pendapatan Asli Daerah”, 

(studi kasus di Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2011-2013). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka dari itu peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana tingkat efektifitas,kontribusi, dan pertumbuhan pada pemungutan 

Pajak dan Retribusi yang ada di Kota Batu? 

b. Apakah tingkat efektifitas,kontribusi,pertumbuhan pada pemungutan Pajak dan 

Retribusi Daerah yang ada di Kota Batu?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan tingkat efektifitas,kontribusi,pertumbuhan pada pemungutan 

Pajak dan Retribusi Daerah yang ada di Kota Batu  

b. Menganalisis tingkat efektifitas, kontribusi, dan pertumbuhan pada 

pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang ada Kota Batu untuk mencapai 

keberhasilan supaya hasilnya sesuai dengan target. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan untuk memperbaiki apa saja yang kurang dan 

belum dilaksanakan oleh Dispenda tentang analisis keberhasilan hasil pemungutan 
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Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Batu terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Batu. 

a. Bagi Dispenda 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat memberikan masukan 

dan perbaikan bagi Dispenda tentang analisis keberhasilan hasil pemungutan 

Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Batu terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Batu yang selama ini belum dilaksanakan atau dijalankan oleh 

Dispenda Kota Batu. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Adapun manfaat bagi peneliti selanjutya adalah untuk dijadikan 

sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya terutama dalam bidang keberhasn 

hasil pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Batu terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Batu. 

 


