
1

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 mencari sumber penerimaan

yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan. Berhubungan dengan hal tersebut, pemerintah

telah menerbitkan Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah yaitu Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 25  Tahun 1999

yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan keuangan Pusat dan Derah. Dengan Otonomi Daerah, diharapkan

peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional menjadi semakin besar.

Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan untuk mengurus rumah

tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi

mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini

adalah memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah

tangga daerahnya dengan cara menggali sumber keuangan sendiri sesuai dengan

dan dalam batasan-batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan
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sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber pendapatan daerah

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu pendapatan Daerah

yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan

daerah, mempunyai peranan penting dalam pembangunan, dimana peranan PAD

diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai

kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat

mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri

sehingga dapat memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan

untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Guna mendukung Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian

dari wilayah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kewajiban pembangunan daerah

di berbagai sektor. Untuk melakukan pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah

Kota Bandung tentunya memerlukan dana yang besar. Dana pembangunan

tersebut diusahakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan

meningkatkan serta menggali sumber –sumber penerimaan daerah terutama

penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Hak ini perlu dilakukan untuk

mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap

pemerintah pusat atas pembiayaan pembangunan daerah.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas

dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan

Bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
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1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Jumlah hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Komponen-komponen PAD di atas, Menjadi sumber penerimaan daerah

yang tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan

baru yang potensial.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah

satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah,

serta merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dengan tidak

mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah pajak daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, fakta yang terjadi adalah berdasarkan data

Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI, realisasi Pendapatan Asli Daerah 2014 tidak

akan dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 32,5 triliun. Hingga

saat ini, Pendapatan Asli Daerah baru mencapai Rp 22,4 triliun atau sekitar 68

persen. Kepala Dinas (Kadis) Pajak DKI Jakarta (Iwan Setiawandi: 2014)

menyatakan bahwa target perolehan pendapatan pajak sepertinya tidak tercapai.

Mungkin hanya sekitar 87 persen saja, itupun masih belum tentu tercapai. Tidak

mencapainya target pendapatan pajak tahun 2014 ini disebabkan adanya beberapa

penurunan penerimaan dari wajib pajak. Penurunan itu diantaranya, pajak

reklame, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak
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parkir, pajak rokok dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pajak Reklame baru mencapai 27 persen, atau senilai Rp 659, 374 juta.

Sedangkan target yang harus dicapai Rp 2,4 triliun. Dinas Pajak DKI Jakarta

sampai dengan bulan November ini baru mendapatkan Rp22,184 triliun dari

pendapatan wajib pajak.

Di kota Bandung laju pertumbuhan PAD dari tahun 2010 sampai dengan 2013

bisa di lihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1

Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran
(Rp)

Realisasi Perubahan %
Perubahan

2010 416.051.806.357 440.331.559.083 -
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 1.44.775.238.323 449.682.903.629 45.28%
Rata-
rata

680.830.776.926 703.584.714.278 229.075.260.369 37.83%

Sumber : Disyanjak kota Bandung, diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat laju pertumbuhan Pendapatan

Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2010 sampai 2013 tetapi pada tahun 2011

Pendapatan Asli daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut

Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung

Heni Kusmini, PAD Kota Bandung sudah tercapai Rp 599,66 miliar (56 persen)

hingga 5 Agustus dari target Rp 1,056 triliuan untuk tahun 2013 . Menurut Heni,

pajak paling tinggi diperoleh dari BPHTB dengan target Rp 350 miliar dan sampai

awal Agustus sudah tercapai Rp 232,14 miliar.Pendapat lainnya yang cukup tinggi

yaitu pajak hotel target Rp 145 miliar sudah tercapau Rp 102,6 miliar. Sedangkan
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pajak restoran sudah menembus Rp 65,13 miliar dari target Rp 99 miliar.Heni

mengatakan pajak hiburan baru mencapai Rp 23,38 miliar dari target Rp 35

miliar. Pajak penerangan jalan telah tercapai Rp 75,37 miliar dari target Rp 120

miliar dibayar melalui PLN. Selanjutnya pajak parkir baru tercapai Rp 4,4 miliar

dari target Rp7,5 miliar. Sedangkan pajak reklame tercapai Rp 10,6 miliar dari

target Rp18,5 miliar. Sementara pajak air tanah hanya Rp 2,02 miliar dari target

Rp 6 miliar.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti salah satu pajak daerah

yang dikelola oleh pemerintah Kota Bandung, yaitu pajak reklame, karena

penerimaan atas pajak reklame kota Bandung mengalami kenaikan dan penurunan

pada tiap tahunnya untuk lebih jelas data laju pertumbuhan pajak reklame Kota

bandung dapat dilihat di tabel 1.2

Tabel 1.2

Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Kota Bandung

Tahun Target Realisasi Perubahan %pertumbuhan
2010 13.000.000.000 11.616.040.321 - -
2011 20.000.000.000 15.606.524.773 3.990.484.452 34.35%
2012 13.200.000.000 18.512.330.978 2.905.806.205 18.62%
2013 18.500.000.000 17.603.610.300 -908.420.678 -4.91%

Rata –
rata

16.175.000.000 15.834.626.593 1.995.956.660 16.02%

Berdasarkan tabel 1.2 Laju pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Bandung

cenderung berfluktuatif seperti penurunan yang terjadi pada tahun 2013 yaitu

sebesar  Rp -908.420.678. Menurut Hendar pertumbuhan pajak reklame yang

fluktuatif dapat menimbulkan kesulitan untuk menentukan target sehinggat dapat

melesat dari perkiraan. Selain itu juga banyaknya reklame ilegal juga merugikan

pengusaha reklame yang selalu mengurus perizinan. Menurut Ketua Asosiasi
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Pengusaha Reklame (ASPER) Kota Bandung, menyatakan banyaknya perizinan

yang harus dilakukan sangat menyulikan pengusaha reklame untuk

mengembangkan lokasi baru. Dan hal tersebut juga menyebabkan pajak yang

tidak tertagih ditahun ini karena belum jatuh tempo dan sebagian besar pajak yang

tidak tertagih adalah pajak reklame," ujar Kepala Dispenda Kota Bandung, Yossi

Irianto di Balai Kota Bandung

Upaya pemerintah Kota Bandung dalam memberantas reklame ilegal

seperti dilansi dalam antaranews.com menurut Kabid Penegakan Produk Hukum

Daerah Satpol PP Kota Bandung M Teddy Wirakusuma sepanjang tahun 2014

sebanyak 920 titik reklame ilegal yang permanen berbagai ukuran sudah

ditertibkan. Selain itu, untuk reklame ilegal yang insidentil sudah sekitar 14 ribu

titik yang ditertibkan Satpol PP Kota Bandung. Selain itu Teddy menghimbau

kepada perusahaan pengguna media reklame agar senantiasa mengecek dulu

langsung ke BPPT untuk perijinan yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas penerimaan pajak dapat dikaitkan dengan daya

pajak (tax effort) dan efektivitas , hal ini  sesuai dengan yang dikatakan oleh

Abdul Halim (2004 : 20) bahwa daya pajak digunakan untuk menganalisis potensi

fiskal di suatu daerah yakni dengan membandingkan antara penerimaan pajak

dengan kapasitas atau kemampuan membayar pajak di suatu daerah. Efektivitas

bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya adalah seberapa besar

realisasi pajak berhasi mencapai target berdasarkan potensi yang sebenarnya harus

dicapai pada periode tetentu
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Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian

mengenai Pendapatan Asli Daerah ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh

karena itu, penulis akan melakukan penelitian yang berkelanjutan dengan judul:

”Pengaruh Daya pajak Reklame dan Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame

terhadap Pendapatan Asli  Daerah ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, sebagai pembatasan

dalam pembahasan nanti, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Daya pajak ( Tax Effort ) Pajak Reklame terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

2. Bagaimana pengaruh Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

3. Bagaimana pengaruh Daya pajak (Tax Effort) Pajak Reklame dan

Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi dengan kajian

masalah yang penulis perlukan untuk kemudian diolah dan dianalisis.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Daya pajak ( Tax Effort ) Pajak Reklame

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.
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2. Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana Daya pajak ( Tax Effort ) Pajak Reklame

dan Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan

dan wawasan peneliti tentang Pajak Reklame, Daya pajak ( Tax Effort )

Reklame, Effektifitas Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan

Asli Daerah Bagi Masyarakat

Dapat memberi informasi tentang Pajak Reklame, Daya pajak ( Tax Effort)

Reklame dan Effektifitas Pemungutan pajak Reklame di Kota Bandung

2. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Penelitian ini merupakan gambaran tentang faktor – faktor yang

mempengaruhi Penerimaan Pajak  dan pengaruhnya terhadap Pendapatan

Asli Daerah di Kota Bandung, sehingga dapat menjadi bahan masukan

bagi pemerintah daerah Kota Bandung dalam mengelola keuangan daerah

dan mencari upaya- upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
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3. Bagi dunia pendidikan dan Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan

masukan dan rujukan bagi yang akan melakukan penelitian yang sejenis

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian pada Dinas Pelayan Pajak  dan

Badan Pusat Statistik ( BPS) Kota Bandung .


