
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pemerintahan daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat 

kabupaten dan kota memasuki era baru dengan dikeluarkannya Undang-

undang No.22 tahun 1999 dan Undang-undang No.25 tahun 1999 yang 

mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam 

perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya 

Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-

undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 

No.33 tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan konsekuensi reformasi 

yang harus dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya secara 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui 

dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 ditetapkan bahwa pemerintahan 

dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas 

pembantuan. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan 

kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat. Tujuannya pemerintah 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adalah untuk meningkatkan 
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efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan 

terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 

Sejak diberlakukannya Pelaksanaan otonomi daerah yang 

dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan 

adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan 

dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan 

dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah 

sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari 

komponen pajak daerah dan retribusi daerah.  

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam 

pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber 

daya yang dimiliki sesuai dengan  potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. 

Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab, setiap daerah 

dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur untuk 

melihat kesiapan daerah adalah dengan mengukur seberapa besar 

kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah.    

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat 

melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan 

perpajakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
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Retribusi Daerah. Pemberian wewenang dalam pengenaan pajak dan retribusi 

daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya 

untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari 

pajak daerah dan retribusi daerah (Machfud Sidik, 2002) 

Berdasarkan ketentuan pasal 157 Undang-undang No. 32 tahun 2004 

yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang 

pemerintah daerah jo Pasal 5 Undang-undang  No. 33 tahun 2004 tentang 

perimbangan daerah, sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah: 

a. Hasil pajak daerah 

b. Hasil retribusi daerah  

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

2. Dana Perimbangan 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Undang-undang Nomor 33 

Tahun 2004 adalah: 

1. Pajak daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli 

daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi 
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sumber dana dari daerah itu sendiri. Namun demikian realisasi menunjukkan 

bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja Pemerintah Daerah yang 

paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro 2007:2). Ketergantungan pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Apabila pemerintah 

daerah terlalu menekankan pada perolehan PAD, maka masyarakat akan 

semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud 

“pencapaian target” (Widjaja, 2005). 

Pemerintah daerah melalui perda menetapkan obyek pajak, mengenai 

apa saja yang akan dikenai Pajak (basis transaksi / kebendaan). Kebijakan 

pungutan pajak daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tidak 

boleh tumpang tindih dengan pungutan pusat akan menimbulkan duplikasi 

pungutan. Hal ini dinyatakan dalam UU No.34 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (4) 

“Objek Pajak Daerah bukan merupakan Objek Pajak Pusat”. 

Peraturan daerah juga menetapkan subyek pemungutan Pajak, 

mengenai siapa saja yang akan dipajaki, baik sebagai pembayar, penanggung 

maupun entitas yang diminta membantu untuk mengumpulkan Pajak 

(collecting agent). 

Ketentuan dalam perda juga menetapkan Tarif Pajak. Tarif bisa 

berbentuk prosentase atau jumlah rupiah tertentu. Tarif untuk Pajak 

Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan daerah, tetapi tidak boleh lebih 

tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU. Agar 

pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak 

daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak 
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daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta 

efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah. Pajak Daerah   dan 

retribusi daerah merupakan struktur pendapatan daerah yang paling 

menjanjikan. Hal ini sangat dimungkinkan, sebab jika pemerintah daerah 

ditinjau dari sudut pandang ekonomi, maka pemerintah daerah dapat 

dianalogikan sebagai suatu perusahaan milik yang memberikan beragam jenis 

layanan atau bahkan termasuk menyediakan sejumlah barang yang dapat 

dikonsumsi oleh penduduk setempat (Riduansyah, 2003). 

Menurut UU No.28 Tahun 2009, pajak daerah secara garis besar 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak daerah yang dipungut Pemerintah 

Daerah Tingkat Propinsi ( Pajak Propinsi) berupa pajak kendaraan bermotor, 

pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak daerah yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak 

sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkat retribusi 

daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu jasa umum dan jasa usaha.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengadakan 

penelitian terhadap pajak daerah dan retribusi pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dengan judul “KONTRIBUSI PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI 
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DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH (APBD) KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2006-2010”.   

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba 

menguraikan beberapa permasalahan yang diangkat. Adapun permasalahan-

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan? 

2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Grobogan? 

3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten 

Grobogan sudah efektif? 

 

C. Batasan Penelitian 

Agar pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan mencapai tujuan 

yang diinginkan, maka penulis akan membatasi target dan realisasi 

pendapatan daerah Kabupaten Grobogan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah mulai tahun 2006-2010. 
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D. Tujuan Penelitian 

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan 

beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam 

penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain: 

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi 

daerah di Kabupaten Grobogan. 

2. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total perolehan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang tercermin dalam APBD-

nya dikaitkan dengan kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah. 

3. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah di Kabupaten Grobogan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

kontribusi sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya 

peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah demi 

peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan 

daerah.  
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3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

bahan pengetahuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar 

dapat lebih memahami seberapa besar kontribusi pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  dan APBD di 

Kabupaten Grobogan. 

4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan 

sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

5. Sebagai tambahan wawasan dalam rangka memperluas pengetahuan 

pembaca. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima 

bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai 

berikut:  

Bab I  adalah pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang susunan 

dalam bentuk atau format uraian seperti pada latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II adalah tinjauan pustaka, pada bab ini dibahas tentang 

susunan dalam bentuk atau format uraian seperti pada landasan teori yang 

digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian. Pembahasan ini 

meliputi: pengertian pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan daerah, 
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pengertian pajak daerah, pengertian retribusi daerah, dan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD), penelitian terdahulu, dan struktur 

organisasi. 

Bab III adalah metode penelitian, pada bab ini dibahas tentang 

susunan dalam bentuk uraian meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta analisis data. 

Bab IV adalah analisis data dan pembahasan. Pada bab ini, 

menyajikan data-data dan Interpretasi hasil Penelitian 

 Bab V adalah  penutup. Pada bab ini menguraikan tentang  

simpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan data, keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 


