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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam 

prosesnya pembangunan nasional mengalami sejumlah tantangan yang kompleks 

(Harefa et al., 2017). Hal ini dikarenakan negara Indonesia memiliki 34 provinsi 

dengan kondisi geografis dan potensi yang berbeda-beda (BPS, 2020). Salah satu 

upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional tidak lepas dari terlaksananya 

pembangunan daerah. Agar daerah dapat melaksanakan pembangunannya secara 

luas dan mandiri, maka diberlakukanlah Otonomi Daerah melalui Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Musdalifah, 2017). 

Menurut Undang-undang Nomor 32 (2004) tentang Pemerintah Daerah, 

dijelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan adanya otonomi daerah, masing-masing daerah di Indonesia diberikan 

kewenangan dan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan 

daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi anggaran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Ahmad Yani dalam Carunia Mulya Firdausy (2017) menjelaskan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperolah daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
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daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1)  

Undang-undang No. 33 (2004) menyebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan 

asli daerah terdiri dari pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi 

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah 

(Wulandari & Iryanie, 2018, hal. 24).  

Pajak daerah merupakan pajak yang ditentukan pemungutannya dalam 

Peraturan Daerah, dan wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari 

pemerintah daerah (Anggoro, 2017, hal. 18). Pemerintah daerah harus memilliki 

kemampuan yang optimal dalam memungut dan mengelola pajak daerah untuk 

memaksimalkan pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Salah satu 

caranya dengan mempertimbangkan pajak daerah yang memang sesuai untuk 

dijadikan sumber pendapatan. Hal ini menyebabkan pajak daerah yang dipungut 

dan dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda disesuaikan dengan 

potensi yang dimiliki daerah masing-masing. 

Pemerintah daerah Kota Sukabumi menugaskan Badan Pengelola Keuangan 

Daerah (BPKD) sebagai instansi yang bertugas untuk memungut pajak daerah di 

Kota Sukabumi. Terdapat 7 jenis pajak daerah yang dipungut oleh BPKD yaitu 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, 

pajak parker, dan pajak air tanah. Selain 7 jenis pajak daerah tersebut, terdapat dua 

jenis pajak daerah lainnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
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yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis 

(UPT). 

Pajak hiburan, sebagai salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber 

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak hiburan 

merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan (Anggoro, 2017, hal. 165). Dalam 

hal ini, menurut Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 (2017) tentang Pajak 

Hiburan menyebutkan bahwa hiburan merupakan semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 

bayaran. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2017-2020 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2017 800.305.000 683.972.405 

2018 817.305.000 887.107.688 

2019 784.055.000 1.055.064.268 

2020 483.970.640 489.534.081 
Sumber : BPKD Kota Sukabumi (data diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak 

hiburan dari tahun 2017-2020 selalu lebih besar dari penentuan target yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Hal ini disebabkan penentuan target 

berdasarkan pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan 

penerimaan pajak hiburan yang lebih besar atau melebihi target yang ditentukan. 

Untuk realisasi pajak hiburan mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2017-

2019. Tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi pajak hiburan dari Rp 

1.055.064.268,00 di tahun 2019 menjadi Rp 489.534.081,00. Walaupun di tahun 

2020 realisasi pajak hiburan melebihi target penerimaannya, tetapi target di tahun 
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ini ternyata mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan 

adanya penurunan jumlah wajib pajak untuk pajak hiburan. Penyebabnya karena 

terdapat beberapa objek pajak hiburan di Kota Sukabumi yang memilih untuk tutup. 

Penerimaan pajak hiburan di Kota Sukabumi diharapkan dipungut secara 

efektif sehingga menimbulkan kontribusi bagi peningkatan PAD. Kontribusi pajak 

daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli 

daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan 

keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran (Pratama, 2019). 

Menurut data yang diperoleh, kontribusi pajak hiburan sendiri terhadap penerimaan 

pajak daerah menempati urutan ke-5 dari 7 total pajak daerah yang dipungut dan 

dikelola oleh BPKD Kota Sukabumi. Dengan urutan pajak penerangan jalan, pajak 

restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir dan terakhir pajak 

air tanah. 

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah termasuk pajak hiburan 

dilakukan upaya efektivitas penerimaan pajak daerah. Efektivitas merupakan 

keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya (Pratama, 

2019). Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai target dari pajak hiburan itu sendiri. 

Sehingga pengukuran efektivitas pajak daerah termasuk didalamnya pajak hiburan 

sangat penting untuk mengetahui perkembangan dalam penerimaannya. 

Berikut beberapa penelitian yang membahas terkait kontribusi dan efektivitas 

dengan objek penelitian pajak daerah yang lain di Kota Sukabumi yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Jenal Abdurohim berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel 

dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Penelitian tersebut 
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menggunakan objek penelitian yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Selanjutnya, 

penelitian yang dilakukan oleh Pahrudin dengan judul penelitian Pengaruh Pajak 

Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Objek penelitian yang 

digunakan adalah pajak parkir dan pajak reklame. Dari beberapa penelitan tersebut, 

belum ada penelitian yang membahas pajak hiburan. Hal ini menjadikan penulis 

ingin melakukan penelitan dan pembahasan lebih jauh mengenai pajak hiburan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan 

Pajak Hiburan di Kota Sukabumi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi penerimaan pajak hiburan di Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota 

Sukabumi? 

3. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota 

Sukabumi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari identifikasi masalah diatas, kemudian tujuan dalam penelitian yang 

dilakukan yaitu: 

1. Untuk mengetahui kondisi penerimaan pajak hiburan di Kota Sukabumi 

2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota 

Sukabumi 

3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota 

Sukabumi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

Penulis dalam bidang perpajakan khususnya penerimaan pajak hiburan 

di Kota Sukabumi. 
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2. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Instansi terkait 

yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi 

dalam mengoptimalkan dan mengevaluasi tentang penerimaan pajak 

hiburan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sebagai 

referensi terkait kontribusi dan efektivitas pajak hiburan di Kota 

Sukabumi. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan metode 

Deskriptif. Berdasarkan Moh. Nazir (2014) metode deskriptif yaitu “suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki”. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

mengunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. 
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1. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti  untuk menghimpun dan mengumpulkan informasi yang relevan 

terkait dengan topik atau masalah yang akan di teliti. 

2. Studi Lapangan 

Studi Lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan 

cara pengamatan langsung terhadap kegitan yang dilakukan, yaitu dengan 

cara observasi, dan wawancara. 

a. Observasi 

Observasi adalah mengadakan pengamatan terhadap objek yang akan 

diteliti dan biasanya untuk mendapatkan informasi nyata. Tujuannya 

adalah untuk memahami dan mendalami masalah-masalah yang 

terjadi dalam kehidupan sosial. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan secara 

langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi. 

1.7 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau 

disingkat BPKD Kota Sukabumi, di bagian pajak daerah. Kantor ini beralamatkan 

di Jl. Cikole Dalam No 23/29 Kota Sukabumi. 
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1.8 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 01 Maret – 31 Mei 2021 dengan 

efektivitas disesuaikan dengan hari dan jam kerja instansi yang bersangkutan. 

Tabel 1.2 

Waktu Penelitian 

No Uraian Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Praktek Kerja 

Lapangan 

                    

2 Pengumpulan 

data 

                    

3 Analisis Data                     

4 Penyusunan 

Laporan 

Tugas Akhir 

                    

5 Sidang 

Laporan 

Tugas Akhir 

                    


