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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (2005) pajak memiliki unsur-

unsur : 1) Iuran dari rakyat kepada negara, Yang berhak memungut pajak adalah 

negara, Iuran tersebut berupa uang bukan barang. 2) Berdasarkan undang-undang, 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa imbal atau kontraprestrasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk, Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk membiayai rumah 

tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018), fungsi pajak ada dua, yaitu: 1) Fungsi 

anggaran (budgetair) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi mengatur (regulerend) pajak 

berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam 
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bidang social dan ekonomi. Contoh ; Pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman 

keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan 

terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “Pajak Daerah yang 

selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Pajak 

Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan 

dari DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak 

boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 

Kota Malang  adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota 

Malang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan kota terbesar ke-12 di 

Indonesia, Kota Malang bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang merupakan 

bagian dari kesatuan wilayah yang disebut Malang Raya dimana ketiganya saling 

berkesinambungan dalam kegiatan ekonominya. Kota Malang dijuluki sebagai kota 

pendidikan karena ada banyak perguruan tinggi, kota pariwisata karena di kelilingi 

bukit dan gunung dengan alam yang indah, kota seni karena memiliki seni yang khas 

dari tarian hingga pertunjukan. 
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Perekonomian Kota Malang ditunjang dari sektor sekunder karena hasil 

alamnya sedikit dan lahan untuk bertani kian tahun makin berkurang. Oleh karena itu 

ekonomi Kota Malang ditunjang dari sektor sekunder diantaranya industry, jasa, 

perdagangan, dan pariwisata, di bidang pariwisata Kota Malang memiliki udara yang 

sejuk karena berada di dataran tinggi dan menjadi penghubung akses untuk wisatawan 

dari luar Malang yang ingin ke Kota Batu dan Kabupaten Malang karena Kota Malang 

menjadi jalan alternatif wisatwaan dari luar Malang Raya, sehingga banyak dijumpai 

hotel, rumah singgah dan restoran yang akan menarik wisatawan untuk singgah, ini 

menjadi keunggulan tersendiri yang sangat menguntungkan untuk perekonomian. 

Selain itu Kota Malang sebagai kota pelajar, dimana banyak ditemui kampus-

kampus negeri maupun swasta, dimana tiap tahunnya menarik ribuan mahasiswa dari 

berbagai daerah untuk kuliah/belajar. Ini menjadi keuntungan tersendiri untuk Kota 

Malang dimana akan mendukung usaha-usaha terutama untuk kebutuhan primer 

seperti makan dan tinggal bahkan akhir-akhir ini wisata kuliner dan tongkrongan 

meningkat dikalangan pelajar dan wisatawan, bahkan disetiap sudut kota banyak kita 

temui tongkrongan, restoran bahkan penjual makanan yang memakai gerobak. Ini 

sangat mendukung usaha-usaha dan akan menjadi potensi ekonomi yang besar untuk 

Kota Malang. Berikut adalah pendapatan pos-pos pajak daerah yang memperlihatkan 

potensi-potensi dari pajak daerah Kota Malang; 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Pos Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2013-2014

 

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (Data Diolah), 2016  

Dari Gambar 1.1 Dapat dilihat potensi pajak daerah dari pertumbuhan pos-pos 

pajak daerah Kota Malang, presentasi pertumbuhan pos pajak tertinggi yaitu pajak 

reklame dan pajak hotel, dan diikuti pajak parkir, pajak hiburan dan pajak restoran dan 

yang terendah pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, BPHTB dan pajak bumi 

dan bangunan perkotaan. Dari pertumbuhan pajak reklame yang tinggi menyimpulkan 

meningkatnya kegiatan promosi dan kegiatan ekonomi di Kota Malang. Untuk 

pertumbuhan pajak hotel, parkir, dan restoran dikarenakan meningkatnya jumlah 

pelajar/penduduk tiap tahunnya dan wisatawan yang dimana sangat mendukung untuk 

kegiatan di sektor tersebut, ini bisa kita lihat dari banyaknya tongkrongan, kuliner, kos-

kosan, dan  pembangunan saat ini. Dan untuk pos pajak yang lainnya memperlihatkan 

presentasi pertumbuhan yang rendah dikarenakan memang sudah potensinya. Dimana 

pos-pos pajak ini akan menjadi potensi untuk pendapatan daerah Kota Malang. 
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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya daerah Kota Malang harus 

mengelola potensi-potensi daerahnya dengan maksimal, dimana skripsi ini akan 

menganalisis efektivitas dan kontribusi potensi pajak daerah, Dalam desentralisasi atau 

otonomi daerah apakah Kota Malang sudah maksimal mengelola keuangan daerahnya 

terutama di sektor pajak daerah dan apakah potensi pajak daerah Kota Malang mampu 

menjadi sumber pendapatan asli daerah. Adapun untuk melengkapi penelitian ini 

penulis mengambil rujukan dari peneliti sebelumnya; Kajian  Zainuddin (2016), 

Efektifitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Kajian Octovido et al. (2014), Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Dan dalam penelitian penulis dijelaskan lebih rinci per sub-

sub/pos-pos pajak daerah. Selanjutnya ada penambahan analisis efektifitas pos-pos 

pajak daerah dan kontribusi pos-pos pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, 

sedangkan dalam kajian Zainuddin (2016) dan Octovido et al. (2014) hanya 

menghitung efektifitas pajak daerah secara umum. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Malang dengan 

menganalisis potensi pajak daerah dimana sudah tergambar menarik untuk diteliti 

karena pajak daerah Kota Malang memiliki potensi yang besar, dimana Kota Malang 

sebagai kota pelajar dan banyak kampus/universitas yang menarik ribuan pelajar untuk 

menuntut ilmu dan Kota Malang sebagai penghubung akses untuk Kota Batu dan 

Kabupaten Malang yang dimana akan menarik wisatawan untuk sekedar mampir dan 

berwisata di Kota Malang. Dilihat dari Gambar 1.1 pertumbuhan pos-pos pajak daerah 
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memberikan nilai yang menarik contohnya hotel, restoran, hiburan, parkir dan lainnya 

yang dimana akan menjadi potensi untuk pos-pos pajak daerah. 

B. Rumusan Masalah 

Hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah sangat erat 

kaitannya. Pajak daerah sebagai kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas tanpa mendapat jasa timbal secara langsung. Selain itu presentasi 

pertumbuhan pos pajak daerah menunjukkan peningkatan yang menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Seberapa Besar Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Dan Efektifitas Pos-Pos Pajak 

Daerah Kota Malang Tahun 2012 – 2016 ? 

2. Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Dan Kontribusi Pos-Pos Pajak Daerah 

Kota Malang Tahun 2012-2016 ? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah maka akan di fokuskan pada efektifitas 

pajak daerah, efektifitas pos-pos pajak daerah, kontribusi pajak daerah sebagai sumber 

pendapatan asli daerah dan kontribusi pos-pos pajak daerah sebagai sumber pendapatan 

asli daerah Kota Malang tahun 2012-2016. 
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D. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Dan 

Efektifitas Pos-Pos Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012 – 2016 

2. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Dan Kontribusi Pos-

Pos Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016 ? 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat yang 

antara lain adalah : 

1. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi 

pemikiran terhadap pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan 

pemungutan potensi-potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah 

Kota Malang. 

2. Bagi Peneliti Lain Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi, rujukan bahan masukan untuk penelitian berikutnya, khususnya bagi 

peneliti lain yang berminat mempelajari masalah tentang pajak daerah. 


