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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tujuan Bangsa 

Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum berarti memajukan suatu 

tingkat kehidupan masyarakat secara optimal dan memenuhi kebutuhan dasar 

kehidupan manusia. Kesemuanya itu dapat terwujud dengan melaksanakan 

pembangunan di segala bidang. 

Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan 

perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan 

daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik melului administrator 

pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus 

sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka 

pemberian otonomi daerah kepada kabupaten / kota yang nyata dan 

bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan 

positif. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan kedua UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan 
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khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. 

Otonomi bagi daerah akan benar-benar ditetapkan secara nyata dan 

bertanggung jawab dan tidak lagi hanya semacam slogan saja. 

Pemerintah Daerah sama halnya dengan Pemerintah Pusat mempunyai 

kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daearah membutuhkan biaya dan dana 

untuk pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan 

otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, 

pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber pada 

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, 

pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk 

menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah 

masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli 

daearah sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Selain sumber 

daya manusia, faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan pembangunan 

daerah adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan yang memadai. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah, sedangkan aturan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sumber pembiayaan berasal dari 

pajak daerah yang diantaranya adalah Pajak Hotel (Perda No. 24 Tahun 2003), 

Pajak Restoran (Perda No. 25 Tahun 2003), Pajak Hiburan (Perda No. 8 

Tahun 1998), Pajak Reklame (Perda No. 7 Tahun 1998), Pajak Penerangan 
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Jalan (Perda No. 9 Tahun 1998), Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan 

Galian Golongan C (Perda No. 3 Tahun 1998), dan Pajak Pengusahaan & 

Pemeliharaan  Sarang Burung (Perda No. 5 Tahun 2001). ( DISPENDA Kab. 

Bojonegoro : Tahun 1998 ). 

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan 

intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah menggali 

sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan sehingga dapat 

dipungut pajak / retribusinya. 

Efektifitas menunjukkan perbandingan antara output dengan tujuan 

(Arief Suadi, 1995;7). Realisasi penerimaan pajak sebagai output dan 

tujuannya sebagai target yang telah ditetapkan. 

Usaha untuk mengefektifitaskan pemungutan pajak daerah akan 

meningkatkan kemampuan daerah dalam mencukupi anggaran daerah untuk 

mengurangi ketergantungan daerah dari pemerintah pusat. Atas dasar itulah 

maka penulis mengangkat judul: “ANALISIS EFEKTIFITAS 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN  

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO.” 
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B. Perumusan Masalah 

Mengingat pentingnya penerimaan sektor pajak daerah, retribusi 

daerah dan penerimaan dari sumber lain, sebagai tiang bagi penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah dan merupakan dana bagi pelaksanaan pembangunan 

di daerah, maka perlu diadakan analisis terhadap sumber pendapatan tersebut. 

Untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar laju pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli 

daerah ? 

2. Apakah pemungutan pajak daerah di dalam tahun anggaran 2003 sampai 

dengan 2007 sudah efektif ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan yang penulis lakukan yaitu pada pajak daerah yang 

dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro, sebagai sumber 

pendapatan asli daerah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan 

asli daerah. 

2. Menilai efektifitas pemungutan pajak daerah selama tahun anggaran 2003 

sampai dengan 2007. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Kota Bojonegoro 

Penalitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kota 

Bojonegoro, serta hal ini Kantor Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro 

dalam menentukan kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan penerimaan 

daerah dari sektor pajak daerah. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis 

mengenai pajak daerah yang akan selalu berkembang seiring dengan 

semakin pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memberikan tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian yaitu berisi tinjauan tentang pajak daerah, macam pajak 

daerah, objek dan subjek pajak, tarif dan dasar pengenaan pajak,  

pengertian hasil guna (Efektifitas), penelitian terdahulu. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Memuat antara lain tentang data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, rencana analisis. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum Kota Bojonegoro, gambaran umum 

Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro, pembahasan dari hasil 

analisis untuk menarik kesimpulan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang 

perlu disampaikan untuk subyek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




