
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan hal yang berhubungan erat dengan pembangunan, baik di 

sektor publik maupun sektor swasta meski fungsinya berbeda.  Fungsi 

budgeter dalam sektor publik menjadikan pajak sebagai suatu alat atau suatu 

sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara 

ataupun daerah untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran negara ataupun daerah, terutama pengeluaran rutin demi 

kebutuhan negara ataupun daerah maupun demi kebutuhan masyarakatnya.  

Salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan daerah 

dan pembiayaan pengeluaran daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah juga 

merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 

memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak propinsi dan pajak 

kabupaten atau kota.  Pajak propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor 

dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan 

di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan 

dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.  Sedangkan dalam 
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pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam 

dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (Mardiasmo, 2011: 13). 

Berdasarkan jenis-jenis pajak tersebut maka pemerintah perlu lebih 

meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada pajak 

daerahnya sehingga kontribusi terhadap PAD meningkat dan daerah tidak 

selamanya menggantungkan harapan pada pemerintah pusat serta mampu 

berusaha sendiri sesuai cita-cita daerah yang telah ditetapkan.  Untuk menjadi 

kota yang mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada pemerintah 

pusat, Kota Bandar Lampung pun berusaha meningkatkan PAD agar tetap 

dapat mensejahterakan masyarakatnya serta dapat menjalankan rumah tangga 

pemerintahannya sendiri karena PAD dapat menjadi tolak ukur dalam 

pelaksanaan otonomi daerah.  Perkembangan PAD Kota Bandar Lampung 

dapat terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

Tahun 2009-2013 

T 

a 

h 

u 

n 

Pajak Daerah 
Hasil Retribusi 

Daerah 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Daerah yang 

Dipisahkan 

Lain-Lain PAD 

yang Sah 

2009 64.034.768.475,00 15.849.094.531,00 3.087.055.409,20 19.655.328.298,88 

2010 56.627.114.786,48 21.911.821.739,00 3.449.399.341,17 5.723.467.973,76 

2011 112.602.140.715,00 38.431.095.234,00 5.631.089.632,00 6.108.264.750,88 

2012 183.436.575.291,26 41.680.305.362,00 1.862.738.932,00 12.298.515.008,23 

2013 242.655.037.332,18 50.651.293.897,32 8.237.246.269,54 65.739.811.512,84 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2014 
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PAD terdiri dari beberapa kelompok, yaitu pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dari lain-lainnya.  

Terlihat dari tabel tersebut bahwa kontribusi terbesar dalam realisasi PAD 

Kota Bandar Lampung berasal dari pajak daerah.  Pajak daerah di Kota 

Bandar Lampung terdiri dari banyak sektor, salah satunya ialah sektor pajak 

hiburan.  Sebagai ibukota di Provinsi Lampung, maka sarana hiburan pun 

banyak berdiri di Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan kota atau 

kabupaten lainnya.  Setiap saat sarana hiburan dibutuhkan oleh semua 

kalangan, terutama diakhir pekan karena setelah disibukkan oleh rutinitas 

yang melelahkan pastinya semua orang akan mencari sarana hiburan untuk 

dinikmati sebagai penghilang jenuh maupun sebagai gaya hidup.  

Berdasarkan hal itulah penting untuk meneliti pajak dari sektor hiburan. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 

hiburan dimana hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainaan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.  

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan uang bertindak, baik 

untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 

menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan. 

Realisasi pajak hiburan setiap tahunnya selalu mencapai pada target yang 

telah ditentukan oleh pemerintah, namun hal tersebut tidak tercapai pada 

tahun akhir dari periode yang diteliti. 
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Realisasi pada target sektor pajak hiburan di Kota Bandar Lampung dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.  Persentase Realisasi Pada Target Pajak Hiburan 

di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2013 (dalam rupiah) 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2010 2.350.000.000 2.607.935.632 110,98% 

2011 3.000.000.000 3.048.834.184 101,63% 

2012 3.693.098.000      4.381.068.935,61 118,63% 

2013 7.199.999.464      5.794.133.258,08   80,47% 

2014 7.700.000.000       6.962.370.443,00 95,79% 

Sumber:  Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2015 

Dari tabel persentase realisasi pada target pajak hiburan di Kota Bandar 

Lampung terlihat bahwa pada tahun 2013 realisasinya tidak mencapai target 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  Hal tersebut pun juga terjadi 

pada penerimaan PAD, berikut tabelnya: 

Tabel 3.  Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

Tahun 2009-2013 (dalam rupiah) 

Tahun Target Realisasi 

2010 84.167.470.269,17 87.711.803.840,41 

2011 156.796.491.183,50 162.772.590.331,88 

2012 292.272.049.972,25 298.696.062.085,49 

2013 417.747.740.815,52 367.280.104.011,88 

2014 - 246.167.925.212,95 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah 2014 

  Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung pun 

selalu mencapai targetnya, namun tidak pada tahun 2013.  Oleh karena 

persamaan hal tersebut, peneliti mengindikasikan adanya keterkaitan diantara 

pajak hiburan dan PAD. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“Bagaimanakah pengaruh pajak hiburan terhadap PAD 

Kota Bandar Lampung?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui analisis mengenai pengaruh penerimaan pajak hiburan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah dan klasifikasi tahun 2012 sampai 

tahun 2014” 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan 

kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pada administrasi 

negara khususnya bidang kajian administrasi perpajakan dan 

retribusi daerah. 
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2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun 

mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih 

mendalam mengenai pembangunan daerah serta bidang perpajakan 

dan kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerahnya. 

2. Secara Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperdalam konsep 

ilmu pengetahuan. 

2) Sebagai salah satu bahan rujukan atau referensi penelitian lebih 

lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan 

penelitian dengan tema atau masalah serupa. 


