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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan otonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) 

merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa 

lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut UU 

RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa melalui 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Alasan dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah 

tangganya sendiri. Menurut Mahmudi (2010, 18) salah satu tujuan pelaksanaan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian 

daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. 

Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga 

dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (good governance). Oleh 

karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari 

sumber–sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah 

beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak dan 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

PAD yang sah. 

Salatiga merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan 

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan 

pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan 

disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari 
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pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Salatiga harus mengoptimalkan 

sumber-sumber penerimaan daerah yang ada salah satunya adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Berikut ini disajikan tabel target dan realisasi Pendapatan asli daerah kota 

salatiga selama lima tahun yaitu dari tahun 2005-2009 

Tabel 1.1  

Target dan Relaisasi PAD Kota Salatiga Dari tahun 2005-2009 

Tahun Target Realisasi Efektivitas  

2005 25.397,362,000.00 27.784,724,565.00 109.00% 

2006 29.770,340,000.00 32.449,466,498.00 109.00% 

2007 32.118,484,000.00 36.192,748,028.00 112.69% 

2008 36.597,951,000.00 45.149,901,979.00 123.37% 

2009 50.130,034,000.00 53.055,833,309.00 105.84% 

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga (2012), (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, jumlah pendapatan asli 

Daerah yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Salatiga 

pada tahun 2005 sebesar Rp. 27.784,724,565.00 lalu meningkat menjadi Rp. 

32.449,466,498.00 di tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 

Rp. 36.192,748,028.00, lalu pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 

45.149,901,979.00 dan pada tahun 2009 pendapatan asli daerah menjadi Rp. 

53.055,833,309.00. Dilihat dari tingkat efektivitas antara target dan realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga selama 5 tahun terakhir 

ini masuk dalam kategori sangat efektif. 

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary 

function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak 

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Melihat dari keadaan tersebut dapat 

diketahui pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam pembangunan daerah 

itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya 
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penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, 

perekonomian dan stabilitas politik. Oleh karena itu, pajak sebagai sumber 

pendapatan asli daerah harus dikelola secara baik dan profesional oleh pemerintah 

daerah dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusi terhadap 

pendapatan asli daerah. 

Berikut ini disajikan tabel PAD dari sektor pajak yang dirinci menurut jenis 

pajak di Kota Salatiga menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 tahun 2012 

dari tahun 2005-2009. 

Tabel 1.2 

PAD Dari Sektor Pajak Yang Dirinci Menurut 

Jenis Pajak Di Kota Salatiga dari tahun 2005-2009 

No Jenis Pajak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pajak Hotel 

Pajak Hiburan 

Pajak Retoran 

Pajak Reklame 

Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Parkir 

Dari sektor pajak tersebut diatas maka pemerintah daerah Kota Salatiga 

diharuskan untuk mengelolah pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan 

asli daerah untuk mendorong perekonomian kota Salatiga melalui pembangunan 

sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan 

tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah 

kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan mengambil judul: Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dan 

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Periode Tahun 

2005-2009. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu : 
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1. Seberapa tinggi efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah dari beberapa pos 

pajak yang ada di Kota  Salatiga terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Salatiga Periode Tahun 2005-2009? 

2. Seberapa tinggi kontribusi penerimaan pajak daerah dari beberapa pos pajak 

yang ada di Kota Salatiga terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga 

periode tahun 2005-2009?  

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui efektivitas realisasi  penerimaan pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga periode tahun 2005-2009. 

2. Untuk mengetahui efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah dari beberapa 

pos pajak yang ada di Kota Salatiga yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Periode tahun 2005-2009.  

3. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Salatiga periode tahun 2005-2009. 

4. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dari beberapa pos pajak yang ada di 

Kota Salatiga yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 

pajak penerangan jalan, dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Salatiga Periode tahun 2005-2009 

D. Signifikansi Penelitian 

Maanfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Signifikansi Teoritis 

Secara teoretis dari penelitian ini, yaitu : 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa Fungsi budgeter 

yaitu dengan pajak digunakan sebagai alat untuk dapat membiayai 

pengeluaran negara. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan didalam suatu negara. Untuk 
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mengoptimalkan fungsi budgeter pajak pemerintah biasanya melakukan 

ekstensifikasi dan intensifikasi pemunggutan pajak. 

2. Signifikansi praktis  

Secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

a) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat membantu pemerintah 

daearah dalam penetapan kebijakan dan strategi tentang efektivitas 

penerimaan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah. 

b) Bagi peneliti lanjutan, penelitian ini dapat memberikan informasi secara 

tertulis maupun sebagai referensi mengenai efektivitas realisasi 

penerimaan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga untuk peneliti berikutnya dalam 

melaukakn penelitian lanjutan dengan mengambil sumber lain dari 

Pendapatan Asli Daerah. 


