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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan utama pembangunan nasional negara Indonesia adalah 

pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah guna memeratakan tingkat ekonomi 

dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai tujuan pemerataan 

pembangunan daerah,  pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah yang mana di dalam Bab 1 pasal 1 ayat 8 pemerintah pusat 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau yang disebut dengan “desentralisasi”.
1
 

Guna mengatur sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah pusat 

menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki 4 sumber 

yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari keempat sumber PAD tersebut, 

pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, maka 

optimalisasi sumber-sumber PAD menjadi hal penting untuk dilakukan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 

Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam 

membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Salah satu wujud 

                                                             
1 Iswan Kaputra, 2013. Dampak Otonomi daerah di Indonesia, Jakarta: Yayasan. Pustaka Obor 

Indonesia, : Edisi 1. 
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pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek 

pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi 

fiskal. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat 

melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan 

daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi 

daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya 

untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. 

Pada dasarnya otonomi daerah, adalah bagaimana daerah memiliki  

kewenangan secara mandiri untuk mengatur daeranya sendiri. Otonomi daerah 

untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien 

sekaligus mempermuda masyarakat untuk ikut mengontrol dan mengevaluasi 

kinerja pemerintah daerah atas pemanfaatan anggaran yang berasal dari APBD 

dengan mengadakan kompetensi yang sehat antar daerah dan memotivasi 

munculnya perubahan yang lebih baik. Dengan adanya kekuasaan untuk mengatur 

daerahnya sendiri tersebut, tentunya pemerintah daerah memiliki kemampuan 

untuk mencari sumber-sumber keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan di daerahnya. Tuntutan peningkatan pajak daerah semakin besar 

diiringi dengan banyaknya kewenangan daerah disertai pengalihan pegawai, 

sarana prasarana, pendanaan dan dokumentasi dari pusat ke daerah dalam jumlah 

besar. 

Ditinjau dari kontribusi pajak Daerah dan retribusi Daerah, distribusi 

kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang 

relatif besar. Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan 
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sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam 

jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat.
2
 Maksud dari 

pemberian otonomi adalah untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi 

segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan 

keanekaragaman daerah.  Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
3
 

Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada Negara yaitu 

membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang telah diberlakukan,  

pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan timbal balik kepada kepada 

masyarakat berupa wajib pajak atau wajib retribusi secara tidak langsung antara 

lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan 

secara individual tetapi ditunjukan untuk kepentingan umum. Implementasi dalam 

upaya pembangunan daerah tergantung pada sumber dana yang tersedia di daerah 

yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang telah 

direncanakan sebelumya. Sumber dari pembiayaan pembangunan tersebut  adalah 

dengan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.   

“Pajak daerah adalah kewajiban wajib pajak untuk diberikan kepada 

daerah yang merupakan kewajiban orang pribadi atau badan yang harus 

dibayar sesuai dengan Undang-Undang yang ada, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, meliputi 5 jenis pajak 

provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota”.
4
 

 

                                                             
2 Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka 

Meningkatkan Kemempuan Keuangan Daerah. Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema 

“Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah 

dalam Rangka Otonomi Daerah” Bandung. STIA LAN.  
3 Murdiati Sri, 2010. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tegal. Fakultas Ekonomi 

Universitas Pancasakti. 
4
 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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 Sedangkan retribusi daerah merupakan bentuk pembayaran sebagai 

timbal balik atas diberikannya izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi 

maupun organisasi yang bersangkutan. Ada beberapa jenis retribusi yang bisa 

dipungut oleh daerah dan bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu: 

retibusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
5
 

Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan dalam mencari 

potensi daerah yang memiliki sumber dana yang ada di daerah masing-masing, 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan pajak daerah untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerahnya sendiri. 

Optimalisasi pendapatan asli daerah bisa diupayakan melalui intensifikasi maupun 

ekstensifikasi seperti mencari potensi pendanaan yang dianggap memiliki potensi 

keuangan yang pada akhirnya dapat dijadikan sumber pendanaan untuk 

pembangunan daerah.
6
 

Pada dasarnya pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, 

pertama, official assesment system, yaitu merupakan sistem pengambilan pajak 

dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk memungutnya. Kedua 

self assessment system, yaitu suatu metode pengambilan pajak dengan memberi 

keleluasan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk mengkalkulasi pajak yang 

harus dibayar sekaligus melaporkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh 

wajib pajak. Ketiga Withholding System adalah suatu metode pengambilan pajak 

dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk mengambil jumlah pajak yang terutang 

yang harus dibayar oleh  wajib pajak.  

                                                             
5 Ibid 
6 Mohamad agil effendi, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo. Masters thesis, Post Graduate. 



5 
 

 

Menurut pasal 1 huruf a Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang telah ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, dalam hal ini mencakup pemungut pajak atau pemotong 

pajak tertentu. Dalam hal ini, wajib pajak merupakan penanggung pajak yang 

dianggap telah memenuhi syarat-syarat objektif dan telah memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh undang- undang perpajakan. Dengan demikian dalam Undang-

Undang PPh 1984, yaitu menerima atau memperolah penghasilan kena pajak, 

yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi wajib pajak 

dalam negeri.
7
 

Kewenangan pemerintah daerah yang cukup luas dalam mencari dan 

mengembangkan kemampuan sumber-sumber dana yang berada di daerah 

bersangkutan. Optimalisasi PAD bisa juga dengan menggunakan aspek 

intensifikasi maupun ekstensifikasi yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan PAD 

bersangkutan. Dalam hal ini pendapatan asli daerah pada dasarnya adalah sumber 

penerimaan daerah yang harus dikelolah oleh pemerintah daerah bersangkutan 

dengan mengacu pada asas otonomi daerah. Mengurus daerahnya sendiri melalui 

peningkatan pendapatan daerah sangat menunjang kemandirian daerah sehingga 

pelaksanaan otonomi daerah dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan sebelumnya.
8
   

Mengacu padaUndang-Undang Nomor 32 Pasal 79 Tahun 2004, tentang 

Pemerintah Daerah terkait dengan sumber pendapatan daerah mencakup pajak 

daerah yang harus dipungut dari wajib pajak, begitu juga retribusi daerah dan 

hasil perusahaan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan,  

                                                             
7 Soemitro, Rochmat, H, 2004, Atas dan Dasar Perpajakan 2, Bandung. Penerbit Salemba. 

Empat.h. 59 
8
 Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta.Salemba Empat. h. 105 
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pinjaman daerah serta, lain-lain penerimaan yang sah. Dalam hal ini PAD 

merupakan hasil pungutan pajak oleh pemerintah daeah kepada wajib pajak 

dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

daerah tersebut. Tolak ukur suksesnya pembangunan daerah adalah tersedianya 

dana untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang ada 

akhirnya dapat terlaksana kualitas ekonomi daerah bersangkutan.  

Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang tepat sasaran sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik 

diperlukan perhatiakn yang lebih intesif tentang masalah pembiayaan 

pembangunan yang akan digunakan. Oleh karena itu untuk merealisasikan 

kemandirian suatu daerah dalam pendanaan untuk pembangunan daerah adalah 

dengan menggali sumber dana daerah seperti pajak daerah. Pajak pada dasarnya 

digunakan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

tersebut. Perkembangan pembangunan merupakan suatu keniscayaan dalam 

kehidupan masyarakat yang tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah 

dan potensi masyarakat.
9
  

Sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah 

digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan penyelenggarakan 

pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan yang nyata sesuai dengan 

target perencanaan sebelumnya yaitu pemerataan pembangunan baik pada tingkat 

kota atau kabupaten. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah harus mengacu 

pada perundangan-undngan yang berlaku, seperti halnya yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, khususnya  

                                                             
9
 Devas dkk, 1989.  Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia. Jakarta. UI-Pres. h. 59 
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tentang keseimbangan dalam hal keuangan antara pusat dan daerah. Dengan 

mengacu pada peraturan yang ada, maka diharapkan dapat memotivasi dan 

mendukung potensi ekonomi daerah serta mampu mengimplementasikan prosedur 

pembiayaan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusinya 

terhadap APBD pada masa yang akan datang.
10

   

Pemungutan pajak daerah yang berlandaskan pada Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seperti yang 

tercantum  sebagai berikut: 

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah dan pajak ialah  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”.
11

  

 

Berdasarkan kutipan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut 

dapat dijelaskan bahwa wewenang pemungutan pajak pada dasarnya dapat dibagi 

menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah ada beberapa jenis 

pajak, seperti pajak hotel,pajak restoran,pajak hiburan,pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan. 

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa 

Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km2 atau sekitar 2,09% 

dari luas Provinsi jawa Timur, dengan memiliki 18 Kecamatan. Banyak dari 

penduduk yang memanfaatkan areal sebagai pemukiman dan juga memiliki lahan 

atau tanah. Adapun Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 

                                                             
10 Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat. h.142 
11

 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 
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Mojokerto terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting yaitu 

sebesar 29% dari total Pajak Daerah. Dimana dapat dilihat dari data realisasi 

penerimaan PBB kabupaten mojokerto tahun anggaran 2016, menunjukkan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 70.500.000.000 dan realisasi yang ditetapkan oleh 

badan pendapatan daerah kabupaten mojokerto sebesar Rp. 74.856.932.280. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan PBB sudah sangat efektif 

karena telah melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan.
12

 

Meskipun sudah melebihi anggaran, namun pada kenyataannya masih 

terdapat permasalahan, diantaranya yaitu target pencapaian triwulan yang tidak 

sesuai jadwal, wajib pajak yang tidak mau dan telat dalam membayar pajak, wajib 

pajak yang tidak mengetahui cara pembayaran pada saat berada diluar kota, 

kurangnya pemahaman dalam pemenuhan perpajakan, serta pemungutan PBB 

yang masih diserahkan langsung kepada pemungut desa, sehingga kemungkinan 

adanya penyalahgunaan dana PBB oleh pemungut desa cukup besar. Sehingga hal 

tersebut dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan pajak. Dari 

permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa masih banyak wajib 

pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti 

merasa perlu untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

daerah, khususnya dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Mojokerto, maka penelitian ini mengambil judul “Optimalisasi Peran Badan 

Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Daerah untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto 

                                                             
12

 Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2015 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut yaitu:  

1. Bagaimana optimalisasi peran Badan Pendapatan Daerah dalam pungutan 

pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Mojokerto? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat optimalisasi peran Badan 

Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui optimalisasi peran Badan Pendapatan Daerah dalam 

pungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Mojokerto. 

2. Mengetahui faktor penghambat optimalisasi peran Badan Pendapatan 

Daerah dalam pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, praktis 

maupun akademis, yakni sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini secara teoristis di harapkan dapat memperoleh 

pengetahuan yang lebih tentang bagaimana peran Badan Pendapatan 



10 
 

 

Daerah dan pungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Mojokerto. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang 

optimalisasi peran Badan Pendapatan Daerah dan pungutan pajak daerah 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto 

c. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada optimalisasi peran 

Badan Pendapatan Daerah dan pungutan pajak daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Sebagai bahan masukan bagi tiap sektor atau stakeholder yang terlibat 

dalam mengatasi pendapatan asli daerah, sekaligus dalam rangka peningkatan 

kesadaran wajib pajak dan sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti 

berikutnya yang berkaitan dengan masalah pungutan pajak daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto. 

1.5 Definisi Konseptual 

1.5.1 Optimalisasi 

Optimalisasi banyak diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan 

dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu 

keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan 

pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu 

biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan 

adalah meminimumkan biaya.
13

  

 

                                                             
13 Hotniar, Siringoringo, 2005. Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, Yogyakarta: 

Graha Ilmu. hlm.4 
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Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi adalah sebagai upaya, 

proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber–sumber yang dimiliki 

dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling 

diinginkan dalam batas–batas tertentu dan kriteria tertentu. 

1.5.2 Peran  

Peranan bisa diartikan sebagi sesuatu yang dinamis dari status sesorang 

atau lembaga. Jika individu atau suatu lembaga telah mengimplementasikan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka individu atau lembaga tersebut 

telah menjalankan suatu peran yang disandangnya. 

Peran pada dasarnya adalah wujud dari perilaku yang diharapkan dari 

seseorang pada situasi sosial tertentu. Dalam hal ini peran adalah suatu 

tindakan yang diharapkan dalam suatu status tertentu, maka perilaku 

suatu peran merupakan perilaku yang sebenarnya dari orang atau suatu 

lembaga yang melakukan peran tersebut. Dasar dari peran tersebut juga 

dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian tindakan tertentu yang 

diakibatkan oleh suatu jabatan yang disandangnya. Hal itu berarti 

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat 

serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.
14

  

 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau 

tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk 

dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga 

yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada 

sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut. 

1.5.3 Pajak  

Mengenai konsep pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan 

tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut P.J.A Andriani dalam 

Tjendraputra, Haiwei mengatakan bahwa: 

                                                             
14 Soerjono, Soekanto, 2013, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, h. 

212-213 
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Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan 

prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas 

Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
15

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak 

mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. 

1.5.4 Pendapatan Asli Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dijelaskan bahwa pendapatan asli 

daerah bersumber dari keuangan daerah yang diperoleh dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retrebusi daerah, pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak 

daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam menggali pendanaan 

untuk pelaksanaan otonomi daerah.
16

 

 

Uraian tentang PAD diatas dapat dijelaskan bahwa dalam upaya 

optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk profesional dan mandiri dalam 

membiayai kegiatan operasional yang ada di daerahnya. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah sangat berkaitan dengan 

dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi 

anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. 

                                                             
15 Tjendraputra, Haiwei. 2014. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap 

tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada lokasi Pusat bisnis dan perdagangan di kawasan 

Tanjung Perak Surabaya. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University. hlm. 11 
16

 Rudy, Badrudin, 2011. Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta.hlm.99 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat 

melalui indikasi dengan indikator yang ada. Terkait dalam hal ini maka indikator 

optimalisasi peran Badan Pendapatan Daerah dalam pungutan pajak daerah untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto, adalah: 

1. Optimalisasi peran Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak 

daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Mojokerto. 

a. Sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan Kabupaten 

Mojokerto 

b. Intensifikasi pajak daerah tahun 2017-2018 

c. Ekstensivikasi pajak daerah tahun 2017-2018 

d. Pemberian insentif dan penghargaan bagi wajib pajak 

e. Pemberian sanksi bagi keterlambatan pajak dan yang tidak membayar 

pajak 

f. Target dan realisasi pajak Kabupaten Mojokerto tahun 2017-2018 

2. Faktor penghambat optimalisasi peran Badan Pendapatan Daerah dalam 

pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Mojokerto. 

a. Kurangnya kordinasi dalam pemungutan pajak daerah 

b. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pajak daerah 

c. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam membayar pajak. 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif mencakup kata-kata tertulis maupun 

ucapan dari subyek penelitian dan perilaku yang diobservasi
17

. Kemudian subyek 

penelitian bersama peneliti memberikan interpreatasi, sehingga akhirnya dapat 

mendapatkan implikasi temuan atau mengembangkan temuan penelitian dan 

memberikan informasi tentang optimalisasi peran Badan Pendapatan Daerah dan 

pungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Pendekatan deskriptif digunakan dengan tujuan supaya dapat menggali 

data secara mendalam mengenai subyek dan objek yang diteliti. Pendekatan ini 

sebagai suatu langkah pemecahan masalah yang akan diteliti berdasarkan data-

data yang ada di lapangan. Maka yang menjadi tujuan dari penelitian deskriptif 

adalah untuk mendeskripsikan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu 

atau deskripsi mengenai gejala sosial berupa persepsi subyek penelitian dalam 

bentuk informasi secara rinci atau asli.
18

  

1.7.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini  diperoleh secara langsung peneliti 

dari subyek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dapat 

dipercaya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 

terlibat langsung di dalam Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Mojokerto. 

                                                             
17 Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: Rosdakarya, hlm:12 
18

 Soehartono, Irawan. 2002. Metode penelitian sosial. Bandung PT Remaja Rosdakarya: hlm:35 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data untuk 

mendukung data primer, seperti berupa laporan perpajakan dari Badan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto, majalah maupun berita 

online serta undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

penelitiani mengenai data mengenai optimalisasi peran dinas pajak, maka 

diperlukan instrumen dalam pengumpulan data sesuai permasalahan yang diteliti, 

karena kualitas data penelitian sangat ditentukan oleh instrumen pengumpulan 

data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang ada di lokasi 

penelitian secara tepat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, 

agar dapat memperoleh informasi sekaligus memecahkan permasalahan dalam 

penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

a. Pengamatan (Observasi)  

Pengamatan (observasi) merupakan salah satu metode untuk pengumpulan 

data melalui pengamatan panca indera dan dilakukan secara sistematis, 

dengan prosedur penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Metode 

observasi ini difokuskan pada setiap aktifitas perpajakan yang dilakukan 

oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto dengan 

mencatat data-data yang berkaitan dengan penelitian, dan 

mempertimbangkan hubungan data dengan periatiwa yang akan diteliti 

tersebut.
19

  

                                                             
19

 Ardani, Tristiadi A. 2004. Observasi dan Wawancara. Malang: Bayumedia 
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b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk dijadikan pendukung data dari hasil 

observasi maupun wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Mojokerto.
20

  Dokumen yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah berupa dokumen penting tentang perpajakan selama 

tahun 2017-2018 yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Mojokerto. 

c. Wawancara (interview)  

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

melakukan tanya jawab antara peneliti dan subyek penelitian, dalam hal ini 

adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bagian P2E, Bagian Pendataan 

Dan Kasubag penagihan yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Mojokerto. Wawancara yang dilakukan selama penelitian 

adalah dengan menggunakan wawancara mendalam mengenai pemungutan 

pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Mojokerto. Diharapkan dengan menggunakan teknik wawancara ini 

peneliti memperoleh data yang valid dan bisa dipercaya dengan dukungan 

dokumen yang ada yang tentunya diharapkan tidak terjadi perbedaan 

pemahaman antara peneliti dengan subyek penelitian.
21

 Data yang akan 

digali mengenai optimalisasi peran dinas pajak dan pungutan pajak daerah 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Kasubag 

Umum dan Kepegawaian, Bagian P2E, Bagian Pendataan dan Kasubag 

penagihan. 

                                                             
20 Bungin, M. Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana 
21

 Ibid: 186 
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Dalam peneliti ini wawancara hanya diajukan pertanyaan secara bebas 

tanpa terkait dengan susunan pertanyaan. Tetapi tetap fokus pada pokok 

masalah yaitu tentang optimalisasi peran dinas pajak dan pungutan pajak 

daerah untuk meningkatkan PAD. Keadaan demikian ini memungkinkan 

wawancara berlangsung secara luwes, dan terbuka, sehingga dapat 

diperoleh informasi lebih lengkap dan pembicara tidak terlalu terpaku dan 

pada akhirnya menjemukan. 

1.7.4 Subyek Penelitian 

Peneliti telah menetapkan subyek penelitian yang dipandang dapat 

memberikan pengalaman yang seluas-luasnya terutama berhubungan dengan 

optimalisasi peran dinas pajak dan pungutan pajak daerah untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, adalah: 

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian 

b. Bagian P2E 

c. Bagian Pendataan 

d. Kasubag penagihan. 

1.7.5 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Mojokerto dengan argumen bahwa kemudahan akses informasi dan ketersediaan 

subyek penelitian untuk memberikan informasi mengenai pemungutan pajak yang 

ada di Kabupaten Mojokerto. Namun hal terpenting adalah beberapa realisasi 

pajak yang tidak memnuhi target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga 

menjadi penting untuk dilakukan penelitian. 
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1.7.6 Analisis Data 

Analisa data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan 

dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. 
22

 Proses pengaturan urutan 

data, adalah:  

a. Mencatat data yang diperoleh di lapangan.  

b. Mengumpulkan data dan informasi yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan.  

c. Berpikir, untuk memperoleh data sekaligus memberikan solusi mengenai 

temuan-temuan penelitian.
23

  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah 

rangkaian tindakan mulai endapatkan data menta sampai pada pengelolaan data 

yang dilakukan secara terperinci dan sistematis 
24

. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif seperti yang 

terlihat pada diagram berikut ini:
25

 

a) Pengumpulan data yang dikumpulkan mulai awal penelitian sampai selesai.  

b) Reduksi data dilakukan yaitu dengan memilah milah data yang muncul di 

lapangan sehingga dapat dicatat sebagai data penting dalam penelitian ini. 

c) Penyajian data adalah dilakukan pengungkapan data yang telah diperoleh 

selama penelitian dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang 

tersusun secara sistematis dan terperinci. Penyajian data ini bertujuan untuk 

memudahkan peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara keseluruhan 

dari penelitian. 

                                                             
22

 Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 

Hlm.248. 
23

 Ibid.  
24Ibid.  
25

 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisa data Kualitatif . UI-Pers Jakarta 
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d) Kesimpulan atau verifikasi adalah proses mencatat keteraturan, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi 

peneliti menurut data yang diperoleh di lapangan.. 

GAMBAR 1 

Model Interaktif Analisis Data 
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Penyajian / Data Display  

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 


