
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan perkembangan perekonomian indonesia akan diikuti pula 

dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan 

fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak merupakan salah satu 

usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiyaan 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Tiap-tiap daerah 

mempunyai hak dan kewajiaban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.  Tanpa adanya pajak, maka suatu 

kegiatan dalam  negara tidak akan berjalan dengan baik, karena pajak merupakan 

sumber utama penghasilan suatu negara dalam pembiayaan dan pembangunan. 

Hal ini tentu bukan lah suatu pekerjaan yang sangat mudah bagi pemerintah 

negara dalam menjalankan kegiatan pemungutan pajak. Dengan demikian, 

sangatlah diperlukan suatu kesadaran yang tinggi oleh masyarakat wajib pajak 

maupun pemerintah itu sendiri.  

 Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah sebagai bentuk deregulasi baru (Lembaran Negara republik Indonesia 

tahun 2004 nomor 126), hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Diharapkan 

dengan perubahan kebijakan tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan 
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antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi pendelegasian wewenang dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta implementasi kebijakan yang 

lebih fokus dan terarah sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kinerjanya. 

Pembangunan Daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional 

yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat 

menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Di 

Kabupaten  hingga saat ini banyak terlihat pembangunan yang sedang giat-giatnya 

dilaksanakan dengan mengelola lingkungan internal dan eksternal secara 

professional. Bisa terlihat dari pendapatan asli daerah yang mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti yang kita ketahui, peran pajak pada suatu 

negara sangat lah penting didalam perkembangan ekonomi. Besar kecilnya pajak 

pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat  pendapatan rakyat negara 

tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pajak ini sangatlah penting, 

karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri. 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu 

daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah 

sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang 

diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta hasil kekayaan 

daerah yang dipisahkan yang terkait dengan penerimaan kedua komponen 

tersebut. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 
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Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagimana telah diubah 

dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terkini dengan UU No.28 Tahun 2009. 

 Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan Hasil Pengalolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahakn  terhadap total 

penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD 

Pemda Kota Tembilahan perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu 

dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan 

memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi 

yang ada. 

Lohonauman (2016) menyatakan Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan 

sebuah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur segala aktivitas di daerah mulai dari penggalian sumber daya alam yang 

harus di kembangkan supaya menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan 

sistem penganggarannya. 

Pengertian dari Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara 

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 

(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan membiayai 

pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

Siahaan, M.P ( 2010:7), dalam  Sinaga, P.A (2015:19). Hal ini menunjukkan 

bahwa pajak adalah suatu yang wajib dibayar berdasarkan undang-undang, dan 

tidak dapat di hindari oleh wajib pajak dan bagi yang tidak membayar pajak dapat 
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dilakukan paksaan. Pajak daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. 

 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Darwin, 2010). 

Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi 3 terdiri dari: Retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. 

 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam Prakoso 

(2011) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik 

daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antra 

lain dari BPD, Perusahaan Daerah, Deviden BPR-BKK dan Penyertaan Modal 

Daerah kepada pihak ketiga (dalam Rupiah). 

Penelitian Marita, N.M dan K.A. Suardana (2016) PAD bersumber dari 

hasil Petribusi Daerah, hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan serta masuk kedalam pendapatan daerah yang sah, hal itu 

bertujuan untuk memberikan jalan kepada daerah untuk mendapatkan pendanaan, 

hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta 

pelaksanaannya dituangkan pada Peraturan Daerah (UU No.28 Tahun 2009, 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).  

PAD Kabupaten Indragiri Hilir pada APBD Tahun Anggaran 2015 

diprediksikan akan mengalami penurunan  PAD sebesar 6,9 persen dimana tahun 
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2014 tercatat sebesar Rp 107,879 Milyar sedangkan PAD Tahun 2015 hanya 

sebesar Rp 100,433 Milyar (detikriau.org). 

Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H.M. Wardan mengungkapkan, pelaksanaan 

kegiatan wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya dapat ditingkatkan 

lagi, Rasio kemandirian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir 

masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 5% artinya 95% pendapatan Kabupaten 

Indragiri Hilir berasal dari Pusat dan Provinsi Riau (riauone.com Tembilahan). 

Tabel 1.1 

Realisasi Dan Target Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun Anggaran 2012-2016 

 

Tahun Target Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah 
Persentase 

(%) 

2012 11.231.407.640,00  11.215.772.375,00 99,86 

2013 13.330.572.000,00  14.131.082.515,00 106,01 

2014 19.509.894.423,00  18.517.840.664,25 94,62 

2015 30.354.600.990,00 21.951.029.623,00 72,32 
2016 30.546.504.830,00 21.308.950.830,10 69,76 

Sumber: Dispenda Indragiri Hilir 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentasePajak Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012-2016  yang menunjukkan persentase Pajak 

Daerah yang terbesar terdapat pada Tahun 2013 dengan target 

Rp13.330.572.000,00 dan realisasi pajak daerah sebesar Rp14.131.082.515,00 

dengan persentase sebesar 106,01 %.Sedangkan persentase terkecil terdapat pada 

Tahun 2016 dengan target sebesar Rp30.546.504.830,00 dan realisasi pajak 

daerah sebesar Rp21.308.950.830,10 dengan persentse sebesar 69,76 %. 
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Tabel 1.2 

Realisasi Dan Target Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Tahun Anggaran 2012-2016 

 

Tahun Target Retribusi Daerah Realisasi Retribusi Daerah 
Persentase 

(%) 
2012 19.572.402.356,35  17.127.485.216,00 87,51 

2013 16.024.199.000,00  11.306.811.283.30 70,56 

2014 17.324.356.639,00  15.445.369.946,36 89,15 

2015 14.189.157.960,00  6.123.498.802.12 43,16 
2016 12.633.432.960,00 7.624.934.971,21 60,36 

Sumber: Dispenda Indragiri Hilir 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentaseRetribusi Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012-2016  yang menunjukkan penerimaan 

Retribusi Daerah yang terbesar terdapat pada Tahun 2014dengan target sebesar 

Rp.17.127.485.216,00dan realisasin retribusi daerah sebesar Rp15.445.369.946,36 

dengan persentase sebesar 89,15 % sedangkan penerimaan terkecil terdapat pada 

Tahun 2015 target sebesar Rp6.123.498.802,12 dan realisasi retribusi daerah 

sebesar Rp6.123.498.802.12 dengan persentase sebesar 43,16 %. 

Tabel 1.3 

Realisasi dan Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan  Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 

 2012-2016 

 

Tahun 
Target Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

Realisasi Hasil 
Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan 

Persentase 
(%) 

2012 9.401.816.048,00  5.928.903.003,00 63,06 

2013 6.170.596.465,00  6.884.910.837.00 111,58 
2014 9.194.296.603,00  9.286.080.731.00 101,00 

2015 11.245.090.234,37  11.316.430.016,32 100,63 

2016 7.571.737.793,00 7.294.423.767,70 96,34 
Sumber: Dispenda Indragiri Hilir 

 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa persentase Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 
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2012-2016  yang menunjukkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan yang terbesar terdapat pada Tahun 2015 target sebesar 

Rp11.316.430.016,32, dan realisasi sebesar Rp11.316.430.016,32dengan 

persentase sebesar 100,63 %, sedangkan penerimaan terkecil terdapat pada Tahun 

2012 target sebesar Rp5.928.903.003,00 dan realisasi sebesar Rp5.928.903.003,00 

dengan persentase sebesar 63,06 %. 

Tabel 1.4 

Realisasi Dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun Anggaran 2012-2016 

 

Tahun 
Target Pendapatan Asli 

Daerah 
Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah 
Persentase 

(%) 
2012 57.777.971.850,00  64.178.157.420,31  111,08 

2013 66.842.698.021,85  80.512.228.907,22 120,45 

2014 107.879.122.122,95  112.826.806.090,49 104,59 

2015 124.185.982.816,53  121.042.292.139,15  97,49 
2016 135.349.726.228,36  133.240.236.281,04  98,44 

Sumber: Dispenda Indragiri Hilir 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012-2016  yang menunjukkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terbesar terdapat pada Tahun 

2013dengan target sebesar Rp66.842.698.021,85 dan realisasi pendapatanasli 

daerah sebesar Rp80.512.228.907,22 dengan persentase sebesar 120,45 %, 

sedangkan penerimaan terkecil terdapat pada Tahun 2015dengan target sebesar 

Rp124.185.982.816,53 dan realisasi sebesar Rp121.042.292.139,15 dengan 

persentase sebesar 97,49 %. 

Alasan penulis memilih Kabupaten Indragiri Hilir sebagai objek karena 

Sebagai salah satu bagian dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir   memiliki 
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sumber daya yang cukup besar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

alamnya seperti di bidang: pertanian, kehutanan dan perikanan. Dengan 

diberikannya otonomi luas kepada Daerah Kabupaten, sesuai dengan 

penyelenggaraan otonomi daerah yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang saat ini telah berubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu mencermati, mengidentifikasi, menggali 

dan mengembangkan berbagai potensi yang belum seluruhnya tergali secara 

optimal.  

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, peranan 

pendapatan daerah merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh 

terhadap jalannya progres Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Sebagai 

daerah yang memiliki potensi cukup besar di antaranya dibidang Perkebunan, 

Perhutanan, Perikanan dan Perdagangan, dan Penangkaran Sarang Burung Walet, 

Kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan daerah yang menjanjikan menjadi 

daerah yang berkehidupan yang damai dengan perekonomian masyarakat yang 

memadai menuju sejahtera lahir dan bathin. Hal ini sesuai dalam pola dasar dan 

program Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam 

Visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu “Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 

2025’’. 

Dari uraian diatas dapat  diketahuai bahwa Pajak Daerah, Retribusi   

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan merupakan 

komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk 
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meneliti hal tersebut di kota tembilahan kabupaten indragiri hilir dengan judul: 

“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah Dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Terhadap  Pendapatan Asli Daerah 

Kab Kabupaten Indragiri Hilir” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan urain dari latar belakang diatas, maka penulis dapat 

menemukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Penerimaan Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap  PAD Pada Kota 

Tembilahan? 

2. Apakah Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ? 

3. Apakah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Berpengaruh Terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir? 

  

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap  Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekyaan Yang Dipisahkan  

Terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini adapun manfaat yang diharapkan bagi penulis adalah: 

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pemungutan pajak 

daerah. 

2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat mengetahui upaya-upaya dan 

kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 

pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten Indragiri Hilir. Dengan bertambahnya pajak daerah dan 

retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, 

sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkata perekonomian 

daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

melaksanakan penelitian berikutnya sebagai bahan untuk pengembangan 

ilmu tentang perpajakan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para 

pembacadalam memahami isi penelitian. Maka penulis menguraikan sistematika 

penulisannya terbagi menjadi tiga bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi 

dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori atau konsep yang sesuai 

dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang 

akan diakukan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data yang telah 

terkumpul. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIA 

  Pada bab ini berisikan gambaran umum objek yang akan diteliti, 

seperti sejarah Dinas Pendapatan Daerah, Kewenangan dispend, 

uraian tugas pokok dan fungsi Dispenda serta aktivitas organisasi 

Dispenda Kota Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. 

BAB V:   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang telah 

dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

  Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik 

lagi kedepannya. 

 


