
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Untuk bisa mencapai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

nasional yang adil, makmur, dan merata maka penyelenggaraan pemerintah 

dan pembangunan nasional harus didasarkan pada pancasila dan undang-

undang dasar 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah maka 

Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah 

Provinsi dibagi atas daerah - daerah Kabupaten dan Kota. Dengan dibaginya 

daerah-daerah di Indonesia kedalam unit kecil seperti Kabupaten dan Kota 

pemerintah bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional melalui 

daerah masing-masing maka pemerintah pusat membuat suatu kebijakan 

tentang pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan 

yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.  

Pergantian pemerintahan dari orde baru kepada orde reformasi yang 

dimulai pada tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang 

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada 

daerah secara proporsional (Halim, 2001). Perubahan tersebut diatur dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Di dalam Undang-undang dimaksud, disebutkan bahwa otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
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setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Perubahan 

sistem pemerintahan terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah sistem 

pemerintahan terpusat melahirkan pemerintahan yang otoriter sehingga 

tidak mengakui hak-hak daerah, kekayaan nasional dan kekayaan daerah 

hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, pemerintah daerah sama sekali 

tidak berdaya untuk mengambil inisiatif demi pembangunan daerahnya 

karena otonomi berjalan atas kemauan pusat dan lain-lain, hal ini 

mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara pusat dan 

daerah. Oleh karena itu masyarakat daerah di Indonesia menuntut sistem 

otonomi daerah dimana daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus daerahnya masing-masing (Kansil, 2005).  

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pelimpahan dan 

penyerahan wewenang serta tugas dan urusan pemerintahan pusat kepada 

daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan peraturan, 

pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional secara adil dan merata, 

termasuk didalamnya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Keyakinan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional 

dengan otonomi daerah adalah dengan dikeluarkannya undang-undang No. 

23 tahun 2014  tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 33 tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

serta undang – undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah setelah dimana didalam undang-undang No 28 tahun 2009 pada 

bagian ke 16 pasal 77 tentang PBB dan bagian ke 17 pasal 85 tentang 
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BPHTB pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah 

daerah untuk mengelola PBB-P2 dan BPHTB dimasing-masing daerah 

dimana pelaksanaannya paling lambat pada tahun 2014.  

Realisasi pelaksanaan otonomi daerah memerlukan sumber-sumber 

penerimaan daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi 

penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. 

Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan 

yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya 

keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat cepat 

mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak 

pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suwarno, 2008). 

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan 

menjadi sumber dana dari daerah sendiri (Wahyuni: 2009). Namun 

demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai 

belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007:2) 

LPEM-FEUI (2000) dalam Wahyuni (2009) menyatakan bahwa untuk 

melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah 

khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan 

pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut UU No. 33 tahun 2004 
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tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, komponen pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain PAD yang sah. Empat komponen sumber PAD tersebut diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD.  

Jawa tengah sebagai salah satu provinsi yang diberi hak otonomi atas 

daerahnya masing-masing untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna 

melaksanakan pembangunan. Pemerintah kabuaten/kota di provinsi Jawa 

tengah dan warganya diharapkan mampu bekerjasama dalam mengelola dan 

memaksimalkan potensi sumber ekonomi untuk memakimalkan pendapatan 

daerahnya. Potensi yang dapat dimaksimalkan oleh daerah-daerah di Jawa 

tengah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak 

daerah yang terdiri dari pajak Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea 

balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 

pajak air permukaan, dan pajak rokok serta pajak Kabupaten yaitu pajak 

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

pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak 

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

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Retribusi daerah yang terdiri 

dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, san retribusi perizinan 

tertentu, serta lain-lain PAD yang sah yang terdiri dari hasil penjualan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, 
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potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah harus dioptimalkan dalam 

rangka mendukung pelaksanaan otonomi dareah. Besarnya penerimaan yang 

berasal dari daerah akan mempengaruhi besarnya laju pertumbuhan 

pendapatan asli daerah.  

Susanawati (2014) dalam penelitiannya mengenai analisis potensi 

pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Metro 

menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah 

mengalami fluktuasi. Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dilakukan 

dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan 

pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan matrik berdasarkan analisis 

overlay sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang 

dan terbelakang. Dan berdasarkan analisis overlay pajak restoran dan pajak 

bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. 

Sedangkan Wahyuni (2009) dalam penelitiannya mengenai analisis 

pertumbuhan dna kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah 

menunjukkan dana bagi hasil (DBH) pajak selalu mengalami pertumbuhan 

positif selama periode pengamatan (2001-2005). Namun demikian, DBH 

SDA masih mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Secara umum, potensi 

penerimaan daerah dari kedua sumber ini dapat diandalkan, hanya saja 

sebagian kecil saja daerah yang benar-benar harus mencari alternative lain 

diluar sumber ini. 
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Dengan dilatar belakangi hal tersebut peneliti tertaik untuk 

mereplikasi penelitian wahyuni (2009) dengan permasalahan yang sama, 

namun peneliti menggunakan obyek penelitian yang berbeda yaitu pajak 

daerah dan retribusi daerah selain itu peneliti hanya meneliti kabupaten dan 

kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Untuk itu penulis mengambil judul 

ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, 

RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN- LAIN PAD YANG SAH 

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) 

1.2. Perumusan Masalah 

1) Bagaimana tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah? 

2) Bagaimana tingkat pertumbuhan dan kontribusi retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah? 

3) Bagaimana tingkat pertumbuhan dan kontribusi lain-lain PAD yang 

sah terhadap pendapatan asli daerah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah. 

2) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan kontribusi retribusi 

daerah terhadap pendapatan asli daerah. 
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3) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan kontribusi lain-lain PAD 

yang sah terhadap pendapatan asli daerah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat 

membantu dalam penerapan teori akuntansi sektor public khususnya. 

2) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan alternative dalam membuat kebijakan pemerintah daerah 

periode berikutnya dalam mengelola sumber – sumber pendapatan 

daerah dan sebagai sumber informasi tentang potensi pajak daerah, 

retribusi daerah dan lain-lain PAD sebagai komponen pendapatan asli 

daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah bahan studi 

kepustakaan tentang potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah (PAD) sebagai dasar pertimbangan studi berikutnya. 

4) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan mengenai potensi dari masing – masing daerahnya, 

terutama mengenai komponen dari pendapatan asli daerah itu sendiri 

terutama mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD 

yang sah. 
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1.5. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan 

penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran. 

Bab III  Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, 

subyek penelitian dan obyek penelitian, populasi, sampel dan sampling, data 

dan sember data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.   

Bab IV  Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang 

gambaran umum provinsi Jawa tengah, hasil analisis data dan intepretasi 

hasil penelitian 

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan 

penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran bagi peneliti 

selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait. 

 


