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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan 

negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, 

dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. 

Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.  

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, 

pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata 

dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan 

pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu 

negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu mayarakat suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 didalam wilayah Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin 

stabilitas pertumbuhan dan pemerataan. 

Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap 

daerah, merupakan suatu cara memberdayakan potensi daerah di berbagai 

bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah menunjang otonomi 

daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu 

pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan 

potensi-potesi yang dimiliki secara optimal. Dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan 

biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah 

tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber-sumber 

pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber 

pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah 

diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuanganya sendiri 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Arsyad (1992: 67) pembangunan ekonomi pada umumnya 

merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk 

suatu Negara meningkat dalam jangka panjang yang didalamnya mempunya 

tiga sifat penting:  

1. suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus. 
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2. Usaha untuk menaikan pendapatan perkapita. 

3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka 

panjang. 

Menurut Todaro (2003) pembangunan ekonomi adalah suatu proses 

yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik 

terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau 

menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran 

dalam konteks pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Rogers (1983: 25) pembangunan juga diartikan sebagai suatu 

proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu 

masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material 

(termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang 

dihargai) untuk manyoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang 

mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.     

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititkberatkan pada daerah 

kabupaten  dan daerah dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah 

kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerindah daerah yang 

bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi 

ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.  

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses 

penyerahan sejumlah kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan 

banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan 
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menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan 

daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang 

dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di 

daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.  

Menurut pasal 5 ayat 2 UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber 

pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang 

sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berupa pajak daerah, 

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan 

memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu 

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

Semakin besar pajak daerah dan retribus daerah yang diterima 

otomatis semakin meningkatkan PADnya. Kemandirian Pemkab atau Pemkot 

dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh Pemkab atau Pemkot. 

Semakin besar pajak daerah dan retribusi yang diperoleh oleh kabupaten dan 

kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang 

dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan 

memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor 

pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. 

Berdasakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 
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Penerimaan dari PAD adalah merupakan refleksi dari 4(empat) jenis pungutan 

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

dipisahkan laba BUMD dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Akan 

tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menjabarkan pengaruh pajak 

dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah, Analisis tersebut 

dilakukan karena pendapatan daerah lebih ditekankan pada proyek-proyek 

pembangunan daerah.  

Apituley dan Josepus Makita (2009) telah melakukan penelitian 

tentang otonomi daerah dengan judul analisis kontibusi pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku 

Tenggara dan hasilnya bahwa model yang digunakan untuk mengukur pajak 

dan retribusi daerah mampu menjelaskan variasi pendapatan asli daerah. 

Supardi (2008) telah melakukan penelitian tentang otonomi daerah 

dengan judul kontribusi pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul dan hasilnya kontribusi daerah Kabupaten 

Bantul terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode anggaran 

1996/1997 sampai tahun anggaran 2005 nilainya cukup baik dan hampir 

mendekati 100%. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di DPPKAD 

Wilayah Karesidenan Suralarta)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Wilayah Karesidenan Surakarta pada periode 2006-2010? 

2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Wilayah Karesidenan Surakarta pada periode 2006-2010? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) wilayah Karesidenan Surakarta pada periode 2006-2010. 

2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) wilayah Karesidenan Surakarta pada periode 2006-2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pendapatan 

daerah wilayah Karesidenan Surakarta. 

2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi. 
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3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya 

pihak pemerintah daerah wilayah Karesidenan Surakarta untuk kebijakan 

pengelolaan pendapatan daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang 

akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori, 

konsep profesionalisme, konsep materialitas, hubungan 

profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas,  

kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis yang mendukung 

permasalahan dalam penelitian ini dan penelitin terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, teknik 

pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang tabel-tabel yang dapat digunakan 

untuk membantu mengemukakan analisis data yang telah 

diinterpretasikan dengan menggunakan teknik analisis yang dipilih. 
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BAB V :  PENUTUP 

Bab ini menguraikan  kesimpulan dari tabel analisis data pada bab 

IV yang dilanjutkan dengan saran-saran yang bermanfaat, selain itu 

juga terdapat keterbatasan serta implikasi dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


