
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan kas negara yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan 

pemerintahan, termasuk didalamnya untuk membiayai pembangunan nasional 

demi kemajuan bangsa Indonesia. Agar pembangunan nasional dapat terlaksana 

dengan maksimal, maka diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah 

maupun seluruh rakyat Indonesia.  

Salah satu pendapatan  yang mengalami peningkatan dalam perkembangan 

setiap tahunnya adalah pendapatan pajak daerah yang ditunjang oleh kemajuan 

pembangunan kota bandung.   

Dalam menyusun anggaran agar dapat menunjang efektivitas pendapatan 

pajak daerah  di kota Bandung diperlukan keikutsertaan Dinas Pendapatan kota 

Bandung yang terdiri dari tim penyusun anggaran yang disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Keikutsertaan Dinas Pendapatan daerah kota Bandung 

ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar anggaran yang ditetapkan agar 

dapat tercapai dan sesuai dengan realisasinya.  

Agar penyusunan anggaran tercapai diperoleh oleh Dinas Pendapatan Kota 

Bandung maka diperlukan tim penyusun anggaran. Tim penyusun anggaran ini 

bertugas  menyusun target pendapatan pajak daerah yang ada di Kota Bandung. 

Dinas Pendapatan juga memiliki tim koordinasi lapangan  yang bertuga 

mengevaluasi dan mengaudit pendapatan masing-masing  pajak daerah.   

Usaha-usaha Dinas Pendapatan Kota Bandung untuk mencapai target 

tersebut, melakukan evaluasi atas keikutsertaan dalam penyusunan anggaran. 

Fenomena yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap 

masalah ini adalah kesadaran wajib pajak belum sesuai dengan harapan. 

Fenomena tersebut ditunjukkan oleh masih terdapat tunggakan dan masih terjadi 

potensi pajak yang belum terpungut. Untuk itu dibutuhkannya pengawasan 

terhadap perhitungan, pelaporan dan penyetorannya. 



Anggaran menurut Mardsiasmo adalah perencanaan yang digambarkan 

secara kuantitatif dalam satuan uang atau dalam ukuran kuantitatif lain . Setelah 

anggaran dilaksanakan, maka realisasi pelaksanaan tersebut dibandingkan dengan 

anggaran sehingga dapat diketahui penyimpangan yang timbul. Penyimpangan 

yang timbul kemudian dianalisis untuk tujuan perbaikan dan umpan balik kegiatan 

masa yang akan datang. Anggaran dalam hal ini berfungsi sebagai alat 

pengendalian yang mengendalikan pencapaian pekerjaan seluruh orang yang 

terkait terhadap pendapatan. 

Anggaran merupakan masalah yang menarik untuk dibahas karena 

anggaran merupakan perencanaan yang memiliki kelebihan, diantaranya anggaran 

dapat digunakan sebagai pedoman sekaligus alat pencapaian tujuan. Selain itu 

anggaran lazim digunakan sebagai alat koordinasi dan pengawasan dari seluruh 

aktivitas. Anggaran dapat juga berguna sebagai penilaian kinerja. 

Anggaran pendapatan merupakan suatu alat perencanaan dibidang 

pendapatan yang dinyatakan lebih terperinci. Sesauai dengan fungsi anggaran 

sebagai alat yang dapat membantu manajemen dalam menilai kinerja kegiatan, 

maka anggaran pendapatan dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam 

meningkatkan efektivitas pendapatan. 

Anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan 

sesungguhnya perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bahwa anggaran 

pendapatan dapat meningkatkan efektivitas pendapatan. Sumber anggaran 

pendapatan pajak hotel berasal dari fasilitas  penginapan, pelayanan yang 

disediakan hotel, dan pendapatan lainnya. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: 

Pengaruh Keikutsertaan Dalam  Penyusunan Anggaran Untuk 

Menunjang Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada 

Dinas Pendapatan Kota Bandung) .    



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pegaruh keikutsertaan Dinas Pendapatan kota Bandung  dalam  

penyusunan anggaran.  

2. Bagaimana efektivitas pendapatan pajak Daerah di kota Bandung.  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini yaitu menggali data dan informasi yang 

berhubungan dengan pengaruh kemitraan dalam penyusunan anggaran untuk 

menunjang efektivitas pendapatan pajak Daerah. 

Berdasarkan  latar belakang dan identifikasi masalah yang  telah 

dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pegaruh keikutsertaan Dinas Pendapatan kota Bandung  dalam  

penyusunan anggaran. 

2. Mengetahui efektivitas pendapatan pajak daerah di kota bandung.  

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 

perbandingan antara konsep dan teori yang diperoleh dari perkuliahan dan 

praktek dilapangan. 

2. Pemerintahan Daerah, 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi sebagai bahan 

dan sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai pengaruh kemitraan 

dalam penyusunan anggaran untuk menunjang efektivitas pendapatan pajak 

daerah.   



Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk berbagai 

pihak yang memerlukan, khususnya yang berhubungan dengan masalah ini.  

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian  

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Sesuai dengan sistem keuangan negara, pajak telah menjadi bagian yang 

potensial sebagai penerimaan negara dalam suatu anggaran. Mengenai seberapa 

besar peran pajak dalam anggaran negara sangat tergantung dan dipengaruhi oleh 

sistem anggaran dan keberadaan masing-masing 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 (2006:1) 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum . 
Menurut P.A.Adriani yang dikutip Waluyo (2002:1) 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-paraturan umum (UU) dengan tidak mendapat prestasi 
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 
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 gantinya pemerintah memberikan jasa umum kepada semua warga negara 

termasuk mereka yang tidak membayar pajak dalam bentuk fasilitas umum.    

       



Pajak daerah sesuai pasal (1) angka 6 undang-undang. Nomor 34 
tahun 2000 adalah. Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat 
dipaksakan dan digunakan untuk membiyayai penyelenggaraan 
pemerintah daerah. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulakan bahwa pajak daerah salah 

satu penyumbang pendapatan dalam membiyayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di 

daerahnya untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah 

harus dapat mengelola dengan baik dan untuk mencapai tujuannya, Dasar 

penilaian kinerja yang efektif  menjadi penilain tercapainya keberhasilan tersebut 

dan bergantung pada suatu perencanaan yang baik karena tanpa perencanaan dan 

penilaian sulit dilakukan. Perencanaan dipakai sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Salah satu cara untuk melaksanakan fungsi perencanaan adalah dengan menyusun 

suatu anggaran.  

Pengertian anggaran menurut Munandar (2001:1) sebagai berikut:  

Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit 
(kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka (periode) tertentu di 
waktu yang akan datang .   
Adapun proses penyusunan anggaran ini meliputi beberapa tahap, yaitu (1) 

penetapan filosofi dan misi, (2) penetapan tujuan (goals) dan strategi, (3) 

penyusunan program (programming), (4) penyusunan anggaran (budgeting). 

Dalam  prosesnya penyusunan anggaran harus direncanakan secara 

sistematis dan efektif. Efektivitas merupakan salah satu aspek penelitian terhadap 

prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu efektivitas 

mendapatkan perhatian khusus dari manajemen. Efektivitas itu sendiri berkaitan 

dengan pencapaian tujuan organisasi. 



             Pengertian efektivitas tersebut dijelaskan oleh Mardiasmo (2002:4) 

sebagai berikut:  

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan 

perbandingan outcome dengan output . 

Jadi, efektivitas dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai derajat 

keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat 

dinyatakan berhasil) dalam usaha untuk mencapai apa yang telah menjadi 

tujuannya. Dapat dikatakan pula, efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang 

telah dipilih sesudah mempertimbangkan alternatif. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

suatu ukuran pencapaian tujuan perusahaan bila dihubungkan dengan hasil yang 

dicapai pusat pertanggungjawaban.  

1.5.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis mengajukan  

suatu hipotesis yaitu :  

keikutsertaan penyusunan anggaran dapat berpengaruh dalam menunjang 

efektivitas pendapatan pajak daerah .  

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2007; 

11). Dan dengan pendekatan studi kasus yaitu dengan cara mengamati dan 

meneliti berbagai aspek yang ada hubungannya dengan hal pengaruh 

keikutsertaan dalam penyusunan anggaran untuk menunjang efektivitas 

pendapatan pajak hotel. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah: 

1. Studi lapangan  



Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang diperoleh 

secara langsung dilokasi 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. 

c. Daftar Pertanyaan (kuesioner) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden yang disiapkan oleh penulis dengan mempertimbangkan 

masalah yang sedang 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 atau kepustakaan.  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama.Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung yang berlokasi di Jalan Wastu kencana No.2 Telp,  022 4230393. 

Sedangkan waktu penelitian di mulai pada bulan Agustus 2009.        


