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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era Otonomi Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 

1 januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber 

penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2010). Munculnya 

Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu 

landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Undang – Undang 

ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah untuk membentuk dan 

melaksanakan kebijakan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya.  

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten 

dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan 

(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 PAD (Pendapatan Asli 

Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari 

komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003). 
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Menurut Halim (2012: 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok 

pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu Pajak 

daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 

dan lain- lain Pendapatan Asli  Daerah yang sah.   

Tabel 1.1  

Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung   

(2008-2013) 

Tahun  
Anggaran 

 (Rp) 

Realisasi  

(Rp) 

Perubahan 

(Rp) 

% 

Pertumbuhan  

2008 322,880,537,428 297,398,936,477 - - 

2009 283,908,133,020 372,423,970,433 75,025,033,956 25.23% 

2010 416,051,806,357 440,331,559,083 67,907,588,650 18.23% 

2011 719,575,563,243 675.486.246.658 235,154,687,575 53.40% 

2012 934,809,515,372 993,092,334,694 317,606,088,036 47.02% 

2013 1,407,759,106,133 1,442,775,238,323 449,682,903,629 45.28% 

Rata-rata 680,830,776,926 703,584,714,278 229,075,260,369 37.83% 

Sumber: Disyanjak Kota Bandung, diolah penulis, 2014 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung dari tahun 2008-2013 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. 

Dalam media online jabar.tribunnews yang diberitakan oleh TSM (2013) yaitu pada 

bulan Agustus 2013 Pendapatan Asli Daerah telah mencapai 56% dari target yang 

telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 1,407 triliun. Hal ini berbanding lurus dengan 

realisasi yang diperoleh hingga bulan Desember yaitu mencapai 1,442 triliun yang 

tentunya melebihi target yang telah dianggarkan.  
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Tabel 1.2 

Sumber dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 

2013 

No Uraian 

Tahun 2013 
% 

Kontribusi 
Realisasi 

Pendapatan (Rp) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

1 Pajak Daerah 1,194,087,447,016 1,442,775,238,323 82.76% 

2 Retribusi Daerah 115,506,811,284 1,442,775,238,323 8.01% 

3 

Hasil Pengel. Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan 11,662,442,681 1,442,775,238,323 0.81% 

4 Lain-Lain PAD yang Sah 121,518,537,342 1,442,775,238,323 8.42% 

Sumber: Disyanjak Kota Bandung, diolah penulis, 2014 

 

Gambar 1.1 

Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber: Output Excel 2010 

Diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah 

merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasannya 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan Pajak Daerah. Berdasarkan tabel 1.2 

dan gambar 1.1 pada tahun 2013 pendapatan asli daerah kota Bandung 82,76% 

diperoleh dari Pajak Daerah. Sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa jenis pajak yang masuk kas 

Dispenda Kota Bandung diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan yang terakhir Pajak Parkir. Terdapat 

satu jenis pajak yang menarik untuk diteliti atas pajak yang dikelola oleh Pemerintah 

Kota Bandung, yaitu pajak reklame, karena penerimaan atas pajak reklame 

menunjukan kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.3  

Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Bandung  

Tahun (2008-2013) 

Tahun  
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi Pajak 

Reklame (Rp) 
Perubahan (Rp) 

% 

Pertumbuhan  

2008 21,536,019,428 16,799,009,478 -  -  

2009 20,969,377,479 32,445,842,669 15,646,833,191 93.14% 

2010 13,000,000,000 11,616,090,321 -20,829,752,348 -64.20% 

2011 12,000,000,000 15,606,524,773 3,990,434,452 34.35% 

2012 15,500,000,000 18,512,330,978 2,905,806,205 18.62% 

2013 18,500,000,000 17,603,910,300 -908,420,678 -4.91% 

Rata-rata 16,917,566,151 18,763,951,420 160,980,164 15.00% 

Sumber: Disyanjak Kota Bandung, diolah penulis, 2014 

Berdasarkan tabel 1.3 Laju pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Bandung 

cenderung berfluktuatif seperti penurunan yang terjadi pada tahun 2010 dan tahun 

2013, akan tetapi penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 
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-20,905 miliar. Dalam media online bisnis.com yang diberitakan oleh Ringkang 

(2012) bahwa menurut Sekertaris Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pertumbuhan 

pajak reklame yang fluktuatif menyulitkan untuk menentukan target terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan fluktuatif diperkirakan karena maraknya 

reklame ilegal yang juga merugikan pengusaha reklame yang selalu berusaha 

mengurus perizinan. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame (ASPER) Kota 

Bandung, menyatakan banyaknya perizinan yang harus dilakukan sangat menyulitkan 

pengusaha reklame untuk mengembangkan lokasi baru. 

Upaya pemerintah kota Bandung dalam upaya menertibkan reklame ilegal 

seperti dilansir dalam detik.com yang beritakan oleh Nurmatari (2013)  bahwa selama 

kurun waktu 2012 hingga 2013, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota 

Bandung telah menertibkan 2.800 reklame dari total 7.345 reklame liar yang ada di  

kota Bandung. Menurut Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP 

kota Bandung, bahwa Reklame yang ditertibkan selain yang tidak berizin, juga 

reklame yang dipasang di daerah yang dilarang. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, upaya pemerintah kota Bandung 

untuk menertibkan reklame liar yaitu agar memperbaiki tata ruang kota Bandung, 

selain itu agar tidak ada lagi pengusaha yang hasil usahanya tidak berkontribusi 

kepada pajak daerah. Menurut Hidayat (2000) dalam Rahmi (2013), mengemukakan 

bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya optimal untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu upaya untuk memperkuat 
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kemandirian keuangan daerah. Cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika 

dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar 

diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri 

yang bersifat internal), Machfud (2002) dalam Rahmi (2013).  

Menurut Abu bakar dalam Halim (2001:147) salah satu upaya pemerintah 

daerah dalam rangka meningkatkan Pendaptan Asli Daerah dapat melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Upaya atas ekstensifikasi dan 

intensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan pajak 

daerah adalah melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah dengan baik, yang salah 

satunya adalah dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah itu sendiri.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Nurul Aziza Yusuf (2010) terhadap Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli 

Daerah Kota Bandung yang memperoleh hasil bahwa ekstensifiksi dan intensifikasi 

pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 24.6%. Sedangkan peneliti akan mencoba melakukan penelitian terhadap 

Pajak Reklame pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN 

INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  KOTA BANDUNG” 



7 
 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah mengenai sejauh mana ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak reklame dapat 

memberikan pengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Bandung. Sehingga, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Tindakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi apa saja yang dilakukan oleh 

Pemerintaah Kota Bandung? 

2. Apakah terdapat pengaruh ekstensifikasi Pajak Reklame secara parsial terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung? 

3. Apakah terdapat pengaruh intensifikasi Pajak Reklame secara parsial terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah  Kota Bandung? 

4. Apakah terdapat pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Reklame secara 

simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian adalah memberikan bukti empiris mengenai: 
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1. Untuk mengetahui tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi apa saja yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung  

2. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi Pajak Reklame secara parsial 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh intensifikasi Pajak Reklame secara parsial terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Reklame  

secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.  

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan 

dalam penelitian ini diarahkan pada kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, 

sebagai berikut : 

1.4.1 Kegunaan Praktis  

1. Bagi penulis  

a. Untuk membandingkan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang 

sesungguhnya yang diterapkan pada perusahaan. 

b. Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih 

dalam teori-teori yang telah dipelajari. 

c. Untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi 

2. Bagi Pihak Lainnya 
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Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai referensi khususnya untuk 

mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. Serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang masalah 

ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak reklame terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 

1.4.2 Kegunaan Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau 

rujukan mengenai pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak reklame 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang 

berlokasi di Jl. Wastukencana No.2 Bandung sebagai tempat pengumpulan data. 

Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sampai 

dengan penelitian selesai dilaksankan. 


