
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam era globalisasi dan 

persaingan pasar bebas, negara membutuhkan dana pembangunan yang besar 

untuk membiayai segala keperluannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat 

dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut 

APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber  penerimaan di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana 

penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat 

untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah 

dapat direalisasikan dengan baik. Anggaran penerimaan pajak daerah merupakan 

salah satu jenis angaran pendapatan. Anggaran penerimaan pajak daerah dibuat 

berdasarkan hasil pencapaian realisasi dari target yang diharapkan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung periode lalu. 

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja 

pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan 

alokasi sumber daya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan 



 
 

penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan 

belanja daerah yang efektif dan efisien. 

Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi 

kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan 

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada 

pemerintah daerah secara proposional. Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti 

oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 

berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan 

demikian pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi 

aspirasi masyarakat daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan 

pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan 

pemerintahan. 

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat yang senantiasa 

berupaya meningkatkan pembangunan di daerahnya sesuai dengan peraturan-

peraturan daerah yang berlaku. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan cara 

intensifikasi, dimana daerah melakukan usaha untuk memperbesar penerimaan 

dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha 

intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya 

dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Selain itu, daerah juga melakukan 

usaha ekstensifikasi yang merupakan usaha untuk mencari dan menggali potensi 

sumber-sumber pendapatan daerah yang baru atau belum ada. 



Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, banyak yang berasal dari 

pos pajak daerah dimana di masa yang akan datang masih memungkinkan untuk 

dikembangkan sehingga dapat memperkuat struktur penerimaan pendapatan 

daerah itu sendiri. Upaya pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan 

peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan peningkatan jenis pajak 

serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber 

penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah. 

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah 

yang dinamis dan bertanggung jawab serta mewujudkan pemberdayaan dan 

otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, salah satu aspek dari 

pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati hati adalah pengelolaan 

keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang 

utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki 

posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Manfaat Anggaran Pendapatan Daerah Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah” 

 

 



 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi beberapa masalah, diantaranya: 

1. Bagaimana efektifitas proses penyusunan anggaran pendapatan daerah 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung? 

2. Bagaimana manfaat penyusunan anggaran dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka maksud dan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektifitas proses penyusunan anggaran pendapatan 

daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui manfaat anggaran pendapatan daerah terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dari 

penelitian ini: 

a. Kegunaan Akademis 

1. Bagi penulis 

Dengan melakukan penelitian langsung, penulis akan mendapatkan 

wawasan pengetahuan dari masalah yang diteliti, terutama tentang 

proses penyusunan anggaran pajak daerah dan manfaat yang diberikan 



oleh anggaran pajak daerah tersebut terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. 

2. Bagi pembaca 

Dapat dijadikan sumber informasi dan titik tolak untuk melakukan 

penelitian sejenis. 

b. Kegunaan Praktis 

Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah 

Daerah Kota Bandung dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah 

maupun penetapan peraturan yang berhubungan dengan upaya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam mencapai tujuannya, setiap daerah akan berusaha untuk 

memperoleh pendapatan seoptimal mungkin yang nantinya akan menjadi 

pemasukan bagi daerah itu sendiri yang berasal dari anggaran. Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung yang bergerak dalam bidang pemungutan pajak, menyusun 

anggaran untuk pendapatan asli daerah sehingga berguna untuk membiayai 

pembangunan daerah. Untuk itu anggaran penerimaan asli daerah mempunyai 

peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena jika tidak ada 

anggaran maka pembangunan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik 

sebagaimana mestinya. 

Menurut Undang-Undang No. 33 Pasal 1 Ayat 17 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 

“Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD 



 
 

adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang memuat 

semua penerimaan dan pengeluaran daerah, sebagai rencana keuangan yang 

mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk satu periode dimasa yang akan datang 

dan merupakan sebuah rencana kuantitatif yang mengidentifikasi sumber daya 

yang dinyatakan dalam bentuk angka untuk jangka waktu tertentu selama periode 

yang telah dianggarkan. 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu 

daerah otonom. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana 

dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang 

berasal pusat. Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari 

pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian 

daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari 

daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu 

sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal 

namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri 

atas: 



a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan, dan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

b. Dana Perimbangan yang meliputi 

1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari: 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan 

 Sumber Daya Alam (SDA) 

2. Dana Alokasi Umum 

3. Dana Alokasi Khusus 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

1. Pendapatan Hibah 

2. Dana Darurat 

3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota 

4. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus 

5. Dana Bantuan Keuangan 

Pajak daerah memberikan andil yang cukup besar bagi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Segala pajak atau sumber pendapatan yang 

berasal dari pajak, dapat dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan 



 
 

pemerintahan, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Pengertian 

pajak menurut Zain (2010:2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah: 

“Pajak adalah 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.” 

 

Pengertian pajak daerah sendiri menurut Zain (2010:314) dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 adalah: 

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang berifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri menurut Undang-Undang No. 33 

Pasal 1 Ayat 18 adalah: 

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dalam 

peningkatan PAD peran legislatif daerah sangatlah penting. Seperti yang 

dikatakan Adegustara (2009), “peran legislatif daerah dalam hal ini adalah pada 

tingkat kebijakan, dimana dewan harus menentukan unsur kelayakan dan 

kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik secara vertikal 

maupun horizontal”. Bila dewan mampu menjalankan fungsinya dengan baik 



dalam kebijakan dan pengawasan maka anggaran pendapatan daerah yang berasal 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai. 

Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai perubahan PAD yang 

menitikberatkan pada manfaat anggaran dalam peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Disini PAD merupakan faktor yang sangat vital dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah. Jadi untuk dapat membiayai pembangunan daerah, 

Pemerintah Daerah harus meningkatkan PAD yaitu dengan cara meningkatkan 

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan 

demikian diharapkan dengan meningkatnya jumlah PAD akan dapat 

meningkatkan besarnya pembiayaan belanja daerah dari hasil PAD sendiri, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi 

pemenuhan biaya belanja pembangunan daerah maka disusunlah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merangkum pendapatan daerah, 

pembiayaan daerah dan belanja daerah dalam suatu masa anggaran kinerja 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menarik hipotesis 

bahwa: “Anggaran Pendapatan Daerah bermanfaat dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)” 

 

 



 
 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah metode penelitian analisis deskriptif (descriptive analysis), yaitu metode 

yang bertujuan menggambarkan keadaan fakta yang ada kemudian disimpulkan, 

diolah, dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai objek yang diteliti. Dalam pengerjaannya, digunakan teknik penelitian 

berupa studi kasus (case study), dimana penulis mengadakan peninjauan terhadap 

kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung. Dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan 

untuk melakukan penelitian, penulis mengelompokkan data yang diperlukan 

untuk melakukan penelitian menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh 

peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber yang diteliti, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang mendukung 

pembahasan yang akan dilakukan. Data sekunder diperoleh melalui studi 

literatur, yaitu dengan membaca buku-buku, dan laporan penelitian sejenis 



yang disusun oleh peneliti lain yang sesuai dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk 

mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang ada adalah sebagai 

berikut : 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 

data primer dengan cara meninjau secara langsung objek yang diteliti. 

Terdapat 2 (dua) cara yang digunakan penulis dalam penelitian lapangan 

yaitu: 

1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung data pada objek yang diteliti, yang kemudian dianalisis dan 

dituangkan dalam uraian tertulis. 

3. Kuesioner, suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar 

pertanyaan yang diisi oleh pejabat yang bersangkutan. Penulis 

membuat pertanyaan yang mengacu pada indikator masing-masing 

variabel. 

b. Studi kepustakaan (Literature Study) 

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara 

membaca dan mempelajari buku literatur yang berhubungan erat dengan 



 
 

masalah yang akan diteliti untuk memperoleh bahan yang akan dijadikan 

dasar pemikiran teoritis guna membahas kenyataan yang akan ditemui di 

lapangan. 

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

yang berlokasi di Jalan Wastukencana Nomor 2. Adapun waktu penelitian yang 

dilakukan dari bulan Mei 2012 sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


