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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi 

yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. (Pasal 1 ayat (1)).  

Pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 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.  

Fungsi pajak memiliki 5 (lima) macam fungsi menurut Agus Sambodo 

(2015), yaitu:  

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)  

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari 

masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan 

jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin 

tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang
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karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang 

miskin justru dibebaskan dari beban pajak. 

2. Fungsi Mengatur (regulerend)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

dibidang sosial, ekonomi maupun politik dengan tujuan tertentu. 

Disamping kedua fungsi di atas fungsi pajak masih mempunyai tujuan-

tujuan lain seperti untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi (Erly: 

2016: 12) 

Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otomi daerah. 

Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan 

kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara 

lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan 

khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan 

pendapat daerah biasanya ditunjukkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapat 

Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi 

pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat. 

Hal penting lainnya dengan keberadaan kepada undang-undang tersebut 

akan membawa angin segar dalam penyelenggaran pemerintahan didaerah, 

khususnya dalam rangka lebih memajukan daerah dalam usaha menggali potensi 
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yang dimilikinya. Adanya penyerahan hampir seluruh urusan pemerintahan 

diharapkan juga lebih mempertajam pemerintah daerah dalam menyusun berbagai 

langkah kebijakan sebagai tuntutan aspirasi masyarakat dengan lebih 

menggunakan bottom up planning,terutama dalam hal pengelolaan keuangan 

daerah. 

Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh 

banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah 

pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, 

kebutuhan wajib pajak atau retribusi yang relativ rendah, lemahnya sistem hukum 

dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi 

dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang masih rendah. Lebih lanjut 

rendahnya penerimaan disebabkan karena kurang sosialisasi, daya paksa yang 

rendah dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk menanggulangi kekurangan 

tersebut sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan 

pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, 

intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak atau retribusi, serta meningkatkan 

kualitas aparatur. 

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah 

daerah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang senyatanya dan 

menggunakan sistem prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan 

sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi 

daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan 

retribusi dihubungkan oleh system dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik 
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apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan 

dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah ( Bayu Yudha 

Binta Riawan, 2014) 

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang 

dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Juli Panglima Saragih 

(2002;65).  

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen 

Keuangan RI (2004). Kontribusi retribusi terhadap penerimaan pendapatan asli 

daerah pemerintahan kabupaten atau pemerintah kota yang relative tetap perlu 

mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk 

kabupaten atau kota retribusi seharusnya mempunyai peranan atau kontribusi 

yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan suatu Negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah 

satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat 

diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini begitu penting untuk menjalankan 

kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya 

penerimaan yang cukup program-program pemerintah tidak akan berjalan secara 

maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin 

kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan 

untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 
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Faktor-faktor yang sangat penting dan mempengaruhi pemerintah daerah 

Kabupaten Pati dalam menetapkan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah di Kabupaten Pati dalam suatu situasi dan kondisi perekonomian dan 

politik yang kondusif, hal ini menjadi penting karena dapat menentukan realisasi 

penerimaan. Kegiatan ekonomi yang berkembang pesat dengan ditunjang 

kesetabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan 

peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan penciptaan target yang didukung oleh 

kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam 

membayar pajak daerah dan retribusi daerah. 

Kabupaten Pati adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 

Ibukotanya adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, 

kabupaten Rembang di sebelah timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan 

disebelah selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara disebelah barat. 

Kabupaten dikenal dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani. 

Kabupaten Pati selain terkenal dengan Bandeng Prestonya, Pati adalah salah 

satu dari dua kabupaten penghasil buah manggis terbesar di Jawa Tengah selain 

Cilacap. 

1. Sentra Buah Jambu Monyet, di Desa Margorejo 

2. Sentra Buah Kelapa kopyor Genjah (kelapa yang dagingnya terpisah dengan 

tempurung) di Jawa Tengah 

3. Sentra Buah Manggis, di Desa Jepalo dan Gunungsari 

4. Kerajinan Kuningan, di Desa Juawana 

5. Usaha Susu Sapi, di Desa Sukoharjo 
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6. Industri Garam, di Kecamatan Batangan 

7. Pabrik Gula, di Desa Trangkil 

8. Industri Criping Singkong aneka rasa, di Bayuurip 

9. Centra Pengodol Kapuk Randu, di Desa Karaban Kecamtan Gabus 

10. Sentra Padi dan Kacang Hijau, di Desa Jambean Kidul Margorejo Pati 

11. Perkebunan Kopi, di Desa Jrahi Gunungwungkul dan Sitiluhur 

12. Industri Tepung Tapioka, di Desa Ngemplak Margoyoso 

13. Industri Kain Batik Bakaran, di Desa Bakaran Juawana 

14. Industri Batu Bata, di Desa Trangkil 

15. Industri Trasi Udang Rebon, di Desa Juawana Margoyoso dan Tayu. 

Perkembangan jumlah Hotel, jumlah Restoran, jumlah Reklame dan jumlah 

Retribusi Daerah di Kabupaten Pati dari Tahun 2013-2017.Dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 

Jumlah Hotel, Jumlah Restoran, Jumlah Reklame 

 

No. Tahun 
Jumalah 

Hotel 
Jumlah Restoran 

Jumalah 

Reklame 

1. 2013 26 2 4 

2. 2014 3 7 31 

3. 2015 32 75 21 

4. 2016 12 12 621 

5. 2017 7 1256 92 

 
Sumber : DPPKAD Kabupaten Pati 2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dilihat bahwa pada tahun 2013-2017 jumlah 

hotel di Kabupaten Pati mencapai 7 unit, jumlah restoran di Kabupaten Pati  

mencapai 1256, dan jumlah reklame di Hotel Kabupaten Pati mencapai 92 unit. 
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 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah di Kabupaten Pati yang terdiri 

dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun 

profil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati dari tahun anggaran 2013 sampai 

dengan tahun 2017 dapat dilihat pada table 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 

2013-2017 

 

Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Pertumbuhan 

% 

2013 146.251.875.000 169.127.415.979 115,65 

2014 238.335.839.000 279.256.084.135 117,17 

2015 268.517.552.000 310.063.640.827 115,48 

2016 290.469.281.000 314.921.084.791 108,42 

2017 416.966.354.000 132.418.040.237 314,58 

Mean 272.108.180.200 241.157.253.194 126.46 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Pati 2017 

 Berdasarkan pada Tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati selama dua tahun terakhir (2016-2017) 

mengalami penurunandalam menunjang otonomi daerah Pendapatan Asli daerah 

sangat diperlukan.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan 

pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi penerimaanya saja tetapi lebih penting 

adalah pertumbuhan penerimaannya harus selalu meningkat setiap tahun. 

 Adapun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati 

berdasarkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli 

Daerah lain-lain adalah sebagaimana Tabel 1.3 berikut ini. 
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Tabel 1.3 

Data Penerimaan Komponen Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Pati 

 

Tahun Pajak daerah 
Retribusi Daerah 

Biasa 
PAD Lain-lain 

2013 29.451.247.089,00 31.119.227.048,00 101.733.002.152,00 

2014 54.511.064.970,00 25.626.311.590,00 188.548.252.651,00 

2015 63.369.741.341.43 32.186.102.079,00 204.331.230.413.57 

2016 64.394.884.940,00 17.932.142.948,00 217.190.936.206,00 

2017 5.173.615.271,00 1.324.823.963,00 125.356.998.020 

Sumber: DPPKAD Kabupaten Pati 2017 

 Berdasarkan Tabel 1.3 penerimaan pajak Kabupaten Pati masih di bawah 

menerimaan PAD lain-lain. Sementara itu penerimaan pajak daerah pada tahun 

2013 masih dibawah penerimaan retribusi daerah. Dengan demikian untuk 

menunjang pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pati harus 

dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati. 

 Mengingat Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah industri dan daerah 

wisata yang semakin hari semakin banyak dikunjungi para pengusaha dan 

industriawan, sudah tentu dituntut untuk mampu menyediakan berbagai fasilitas 

baik berupa sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerah 

sesuai dengan predikat daerah yang disandangnya. Oleh karena itu dengan 

tuntutan berbagai fasilitas hotel, restoran, penyewaan reklame dan fasilitas 

lainnya, sebenarnya justru akan menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan 

upaya perolehan dan panggilan sumber pendapatan dari sector ini. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

tertarik untuk mengambil “KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK 

RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI DAERAH 
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TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH di KABUPATEN PATI 

TAHUN 2013-2017”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini hanya meneliti tentang kontribusi yang diberikan pajak hotel, 

pajak restoran, pajak reklame dan retribusi daerah terhadap penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi Pajak hotel, Pajak restoran, 

Pajak reklame dan Retribusi daerah di Kabupaten Pati tahun 2013-2017.   

1.3 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kabupaten Pati pada tahun 2013-2017? 

2. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Pati pada tahun 2013-2017? 

3. Bagaimana kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Pati pada tahun 2013-2017? 

4. Bagaimana kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Pati pada tahun 2013-2017? 

5. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan 

Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Pati tahun 2013-2017? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, yaitu:  

1. Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Pati 2013-2017. 

2. Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati 2013-2017. 

3. Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati 2013-2017. 

4. Untuk menghitung besarnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati 2013-2017. 

5. Untuk menghitung besarnya kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Reklame dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Pati tahun 2013-2017. 
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Kegunaan Penelitian 

Penelitian tersebut diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan mengenai usahanya untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati untuk 

membiayai pembangunan daerah khususnya kontribusi penerimaan yang 

berasal dari pajak hotel, restoran, reklame dan retribusi Daerah. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah 

yang sama dengan analisis yang lebih mendalam untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu Kabupaten. 

 


