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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan salah satu penerimaan dana yang sangat potensial yang 

dilakukan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dan menyelenggarakan 

roda pemerintah. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 

Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi 

mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan 

pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, 

pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “ Pokok – pokok 

pemerintahan daerah “, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : 

1. Pendapatan retribusi daerah 

2. Pendapatan pajak daerah 

3. Pendapatan bagian laba BUMN 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

 

UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas UU Nomor 25 Tahun 

1999 “perimbangan keuangan pemerintah dan daerah” menetapkan bahwa 

penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi terdiri atas pendapatan 

daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh 

daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh 

daerah, Undang-undang tentang Peraturan Daerah menetapkan pajak dan retribusi 

daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan 

dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Setiap daerah diberi 

wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-

sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-

masing, sehingga nantinya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Tujuan akhirnya adalah 

setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan 

keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu 

membiayai rumah tangganya sendiri (Siahaan, M.P, 2010). 

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), 

pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman 

daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Suparmoko, 2001: 55). 

Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan 

keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka 
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mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan 

akuntabel (Bastian, 2002). 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan 

menjadi 4 jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim, 

2011). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 Pajak Daerah disebut 

pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan 

pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Betapa tidak, Kota Bandung 

yang merupakan salah satu kota wisata saat ini  dimana terdapat banyaknya 

tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, tempat tontonan film bioskop, klub 

malam, pagelaran seni dan sebagainya. Dengan adanya fenomena ini seharusnya 

bisa menjadikan pajak hiburan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial 

bagi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Namun kenyataannya yang dapat 

dilihat dari persentase penerimaan pajak Kota Bandung dari tahun 2008 sampai 

2014 bahwa pajak hiburan tidak begitu berpengaruh besar terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Persentase Penerimaan Pajak Kota Bandung 

Tahun 2008 – 2014 

 

Jenis Pajak 
2008 

(%) 

2009 

(%) 

2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

2013 

(%) 

2014 

(%) 

Hotel 29,7 15,3 29,0 16,8 17,4 19,4 19,9 

Restoran  26,2 23,1 24,3 12,9 11,9 13,0 13,9 

Hiburan 9,3 15,8 8,8 4,7 4,1 4,1 4,0 

Reklame 9,1 11,4 3,8 2,3 2,3 1,9 2,3 

Penerangan 

Jalan 
23,2 22,6 32,1 16,4 14,5 14,8 15,5 

Parkir 2,4 1,7 1,9 0,9 2,4 0,8 1,2 

BPHTB   - 45,7 47,0 45,5 40,8 

Air    - 0,4 0,4 0,4 2,5 

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 

Pajak hiburan dapat dikatakan mengalami penurunan, karena hanya satu 

tahun yang mengalami kenaikan yaitu tahun 2008 dan 2010. Hal ini tidak 

sebanding dengan maraknya pendirian tempat-tempat hiburan di kota Bandung. 

Seharusnya pajak hiburan memiliki peran yang cukup penting pendapatan asli 

daerah Kota Bandung, mengingat Bandung merupakan kota wisata yang memiliki 

potensi. Kurang berpengaruhnya pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung bisa saja dikarenakan pengelolaan pajak hiburan yang kurang 

professional, kurangnya pemasaran tempat-tempat hiburan, serta pemungutan 

pajak yang tidak sesuai. Persentase dari target dan pencapaian atas pajak hiburan 

dari tahun 2008 sampai 2014 dapat kita lihat pada tabel 1.2 berikut ini : 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan 

Kota Bandung 

Tahun 2008 – 2014 

 

Tahun Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Pencapaian 

(%) 

2008 15.580.532.190 19.995.781.467 128 

2009 21.137.075.554 22.540.126.656 107 
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2010 24.999.999.000 25.327.230.006 101 

2011 28.000.000.000 31.223.414.896 111 

2012 30.000.000.000 34.553.186.144 115 

2013 35.000.000.000 37.767.188.531 107 

2014 45.000.000.000 40.730.151.211 90 

 

Dari tabel 1.1 di atas terlihat dalam persentase pencapaian mengalami naik 

turun dari tahun 2008 sampai 2014, dan realisasi pajak hiburan pun sempat 

mengalami naik turun namun pendapatan yang berasal dari pajak daerah tercatat 

dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung mengalami 

peningkatan.  

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada 

orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tidak masalah dengan kehilangan 

pendapatan pajak hiburan. Tetapi lebih baik sebelum pembatasan waktu buka 

tempat hiburan dikaji ulang terlebih dahulu. Pembatasan waktu tersebut akan ada 

dampaknya terhadap pajak hiburan, ini baru himbauan selain pajak ada yang lebih 

penting yaitu moralitas. Pajak hiburan dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan sehingga Pemkot Bandung tidak masalah mengenai pajak hiburan 

yang terpenting stabilitas keamanan bagi warga Bandung pada umumnya. 

(Infobandung, 2014). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul : 

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 
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“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus pada 

Dinas Pelayanan Pajak di Kota Bandung)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah 

yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pelayanan Pajak 

Kota Bandung. 

2. Seberapa besar  pendapatan asli daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan  terhadap pendapatan 

asli daerah Kota Bandung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya  penerimaan pajak hiburan pada Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui besarnya pendapatan asli daerah pada Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerimaan pajak hiburan  

terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Bandung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini disampaikan atau dibaca oleh yang bersangkutan, 

diharapkan dapat memberikan informasi baik secara teoritis sebagai berikut, bagi : 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan 

dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai pengaruh pemungutan 

pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 

2008 sampai 2014. 

2. Pihak Instansi 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi dinas 

pendapatan daerah Kota Bandung mengenai keberadaan sektor pajak 

hiburan yang sangat potensial untuk dipungut.  

3. Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Adapun pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2 

Bandung. Adapun penelitian dimulai pada bulan Agustus 2015 hingga selesai. 

 


