
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada tahun 1997 Pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kalau 

dilihat dari segi waktu undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini 

memang agak terlambat kalau dibandingkan dengan pajak pusat yang sudah 

dikeluarkan pada tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Namun dengan dikeluarkan undang-undang ini menunjukkan bahwa 

pemerintah tidak hanya memperhatikan pajak pusat saja tetapi juga pajak 

daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. 

Pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti 

dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 33 Tahun 

2004 sebagai pengganti dari Undang-undang No. 25 Tahun 1999 telah 

menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat 

dan daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam 

hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai 

era otonomi daerah. 

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ini disebutkan bahwa 

penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan  yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah sebagai 

proposional. Oleh karena itu sumber daya alam dan lainnya dapat 

dimanfaatkan oleh pemerintah yang dilaksanakan secara adil dan selaras 

dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 

rakyat serta menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah 

lainnya. 

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dinyatakan 

bahwa Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, 

demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan 



desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 

daerah. Oleh karena itu daerah dengan segala potensi dan keterbatasannya 

harus mampu menggali dan mencari potensi daerahnya untuk memenuhi 

kebutuhan keuangannya dengan pengalokasian yang efektif dan efisien 

khususnya dalam upaya mencapai peningkatan kesejahteraan dan pelayanan 

umum pada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah 

dapat dilihat melalui kemampuan keuangan daerah. Artinya, suatu daerah 

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali potensi yang ada untuk 

mendapatkan sumber keuangan sendiri yang cukup memadai sehingga dapat 

menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Hal ini diimbangi dengan 

ketergantungan pada Pemerintah  Pusat harus seminimal mungkin. Dengan 

demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan 

terbesar yang didukung oleh kebijakkan pembagian keuangan  dan daerah 

sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu 

daerah dengan segala kemampuannya harus dapat memanfaatkan segala 

potensi yang ada pada daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. 

Bekaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

keuangan daerah. Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah 

yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, 

pembiayaan, dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Untuk itu 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial harus digali 

secara maksimal dan lebih kreatif lagi agar tercapai akuntabilitas dan 

keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia bukan hanya semata diukur dari jumlah Pendapatan Asli 



Daerah (PAD) yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak 

daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masysrakat 

agar dapat bertumbuh kembang. 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat 

melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan bebagai kebijakan perpajakan 

diantaranya dengan menetapkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang 

perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi 

daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya 

untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal 

dari pajak daerah dan retribusi daerah. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan 

pnelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“ Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasikan 

masalah  yaitu: 

1. Berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Cirebon. 

2. Jenis pajak daerah apa yang memberikan kontribusi pajak terbesar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. 

2. Untuk mengetahui jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi 

terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. 

 



 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

berguna bagi: 

1. Penulis, 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman mengenai masalah yang diteliti dan sekaligus dapat 

dijadikan sebagai bahan perbaningan antara konsep dan teori yang 

diperoleh dari perkuliahan dan praktik di lapangan. 

2. Pemerintah Daerah, 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi sebagai 

bahan dan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai 

kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sehingga dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah pajak 

daerah. 

3. Peneliti Selanjutnya, 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan 

sebagai dasar informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

Tujuan pembentukan otonomi daerah antara lain adalah untuk lebih 

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan 

masyarakat untuk memanta dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu untuk 

menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya 

inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan 

lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 

pendapatan daerah. 



Sesuai dengan sistem keuangan negara, pajak telah menjadi bagian 

yang potensial sebagai penerimaan negara dalam anggaran suatu negara. 

Mengenai seberapa besar peran atau kontribusi pajak dalam anggaran negara 

sangat tergantung dan dipengaruhi oleh sistem anggaran dan keberadaan 

masing-masing negara karena yang utama mempengaruhi kontribusi tersebut 

adalah sumber daya ekonomi yang ada di suatu negara. 

Pajak merupakan sumber pemasukan yang paling besar bagi negara. 

Oleh karena itu pajak diusahakan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan 

negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2003:1): 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapatkan jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 
 
Menurut P.J.A Adriani  yang dikutip oleh  Waluyo (2005:1) 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang 

wajib dibayar oleh setiap warga negara kepada negara namun tidak ada jasa balik, 

sebagai gantinnya pemerintah memberikan jasa umum kepada semua warga 

negara termasuk mereka yang tidak membayar pajak dalam bentuk fasilitas 

umum.  

Demikian pula Pemerintah daerah menempatkan pajak daerah untuk 

dijadikan tumpuan utama sumber pembiayaan otonomi daerah. Pajak Daerah 

menurut UU No. 34 Tahun 2000, didefinisikan sebagai berikut: 

”Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib 
yang  dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa 
imbalan langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah Daerah dan 
pembangunan Daerah”. 



 
  Adanya Undang-undang  No. 34 Tahun 2000 sebagai pengganti dari 

undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan unutk menempatkan ketentuan-

ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah 

dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus menetapkan 

pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan 

retribusi daerah. 

 Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah 

diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk  

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusunya yang berasal dari 

pajak daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan  Asli Daerah 

yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi 

daerah (Suparmoko 2000:55). Selain itu pemgoptimalan penerimaan pajak daerah  

diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian 

undang-umdamg ini memberikman peluang yang lebih besar lagi terhadap 

pemerintah daerah untuk mnggali potensi daerahnya yang berasal dari pajak 

daerah untuk meningkatkan Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Hal ini tercermin 

pada pasal 2 Undang undang No. 34 tahun 2000 yang antara lain menyatakan 

bahwa objek daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Selain itu dalam 

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah pendukungnya, 

yaitu Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah menjelaskan 

perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak 

yang dipungut oleh Kabupaten atau Kota. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 jenis pajak daerah 

yang dipungut oleh Propinsi, yaitu: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 



Jenis  pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat 

memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah 

jenis pajak retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-

undang. Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,yaitu: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan 

7. Pajak Parkir 

Pajak ini tidak bersifat limitatif artinya Kabupaten atau Kota diberi peluang untuk 

menggali sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit 

dalam Undang-undang  No.34 Tahun 2000 selama masih sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. 

 Pada hakikatnya  pembayaran pajak daerah merupakan salah satu sarana 

perwujudan kegotongroyongan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus 

memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta 

ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. 

 Dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan 

meningkatmya jumlah object pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak, 

serta dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan maka 

arah dan tujuan adanya undang-undang tentang pajak daerah adalah untuk 

menunjang kebijakan pemerintah menuju kemandirian bangsa dan pembiayaan 

yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak, serta lebih memberikan 

kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam 

pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian 

pemerintah pajak daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah 

untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 



 Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditentukan bahwa sumber 

penerimaan daerah berasal dari : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

2. Dana Perimbangan  

3. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Dari ketiga komponen di atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

pendapatan daerah terbesar karena bersumber dari wilayah sendiri dan dipungut 

oleh daerah sendiri sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan wujud 

dari desentralisasi di bidang fiskal. Sedangkan dana perimbangan merupakan alat 

pemerataan antar daerah dan alat untuk membiayai kebutuhan khusus daerah-

daerah tertentu dimana proses perimbangannya tergantung dari potensi sumber 

daya alam Pemerintah Daerah itu sendiri. 

 Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah perlu 

adanya dukungan dana yang bersumber dari potensi daerah sendiri. Oleh karena 

itu perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang 

proses pelaksanaan otonomi daerah terutama bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi harus menggali 

potensi lain guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. 

 Defenisi Pendaptan Asli Daerah sendiri menurut UU No. 33 Tahun 2004 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Dari defenisi tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang 

penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan bebas oleh daerah sesuai dengan 

kebutuhannya, sehingga secara prinsip pemerintah pusat tidak berwenang untuk 

mengatur dan memanfaatkan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut. 

Dengan penggalian dan peningkata Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan 

Pemerintah Daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam 

penyelenggaraan urusan daerah. 



 Selanjutnya Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan 

berperan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan 

pajak daerah. Sehingga pajak daerah dapat terus memberikan kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.  

  

1.6 Metodologi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus yaitu dengan cara mengamati dan meneliti berbagai aspek 

yang ada hubungannya dengan hal kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah : 

1. Studi Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang 

diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara: 

a. Observasi 

Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan 

langsung ke objek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang atau bagian 

yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

2. Studi Pustaka 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian untuk mencari data sekunder yang 

merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis aau kepustakaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Cirebon yang berlokasi di. Jalan Sunan Ampel No. 1, Cirebon. Adapun waktu 

penelitian dimulai pada bulan Agustus 2007 sampai selesai. 

 


