
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, mengidikasikan perubahan sistem pemerintahan kearah yang lebih 

desentralisasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih diserahkan 

kepada pemerintah lokal (otonomi daerah). Inti dari pelaksanaan otonomi daerah 

adalah terdapatnya keleluasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif 

masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. 

Salah satu aspek penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur 

dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self suporting dalam bidang 

keuangan. Setiap daerah harus mampu memenuhi kebutuhan daerah dengan 

kapasitas fiskal atau kemamapuan keuangan daerah yang dimilikinya. Oleh 

karenanya, daerah dituntut untuk memiliki sumber-sumber keuangan yang 

memadai untuk membiayai kegiatan pemerintahan di daerahnya. 

Pentingnya keuangan daerah yang diwujudkan dalam berbagai sumber 

penerimaan daerah, baik dari pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah 

merupakan unsur penentu sukses tidaknya suatu daerah otonom. Hal ini dipertegas 
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oleh Kaho (1997: 59) bahwa keuangan daerah merupakan salah satu kriteria yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan daerah mampu mengurus 

rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, bahwa kemampuan keuangan daerah 

merupakan gambaran mengenai kondisi penyelenggaraan otonomi daerah yang 

ditinjau dari segi kemadirian dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah. 

oleh karenanya, setiap daerah otonom dituntut untuk memiliki sumber keuangan 

sendiri, karena tanpa kemampuan keuangan daerah yang memadai, maka 

keberhasilan otonomi daerah tidak akan tercapai.  

Salah satu sumber keuangan daerah sebagai instrumen untuk memaksimalkan 

kemampuan keuangan daerah berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 

tentang Sumber-Sumber Penerimaan Daerah adalah pendapatan asli daerah. 

pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari 

dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan dari daerah 

sendiri adalah sumber pendapatan yang dikumpulkan secara langsung dari 

masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan daerah dan perundang-

udangan yang berlaku.  

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai 

peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan 

Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi 

penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh 

karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan 

yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya 
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keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan 

yang bersifat mandiri serta dalam menyelenggarakan pemerintahandan kegiatan 

pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan, 2007) 

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Propinsi Lampung tentunya memerlukan 

dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di 

berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh 

pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota 

Bandar Lampung sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana 

biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan 

sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah 

propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya 

untuk mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka 

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus berusaha secara aktif untuk 

meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama 

penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk 

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam 

pembiayaan pembangunan daerah. 

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak 

terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah, yang 

salah satunya yaitu melalui penerimaan pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah 

satu pendapatan asli daerh diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari aspek pemungutanya 

pajak mempunyai dua fungsi, pertama fungsi budgeter yaitu suatu alat yang 

digunakan untuk memasukan uang kedalam kas negara/daerah sesuai dengan 

waktunya dalam rangka membiayai pengeluaran pusat/daerah, kedua fungsi 

pengaturan merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah 

untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah. 

Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Misi pembangunan meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan yang menuju 

kota Bandar Lampung yang lebih baik memberikan peranan kepada Pemerintah 

Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak swasta dalam memenuhi 

ketersediaan sarana dan prasarana kota yang memadai dan mutlak diperlukan. 

Adapun salah satu bagian dari prasarana dan sarana yang harus tersedia adalah 

Tempat Hiburan. Tempat Hiburan sebagai Aset dan Investasi yang dimiliki setiap 

daerah. Pemerintah daerah perlu mempromosikan potensi daerah yang dimiliki 

agar para investor berminat menanamkan modalnya di kota bandarlampung. Pajak 

Daerah besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah Retribusi 

Daerah. Oleh karena itu sumbangan pajak daerah cukup berperan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah yang salah satu jenis pajak daerah tersebut adalah Pajak 

Hiburan.  
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Adapun pengenaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, salah 

satu jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hiburan. Yang dimaksudkan 

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan 

atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati 

oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, seperti tontonan film, kesenian, 

pagelaran musik dan tari, diskotik, klab malam, permainan bilyard, permainan 

ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga. Subjek pajak 

daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak daerah. 

Berkaitan dengan pajak Hiburan maka Subjek Pajak Hiburan adalah orang atau 

pribadi atau badan yang menikmati hiburan.    

Yang dimaksud dengan wajib pajak Hiburan menurut Undang-undang Pajak 

Daerah no.28 Tahun 2009 adalah orang atau badan yang bertindak baik untuk dan 

atas namanya sendiri dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunganya yang 

menyelenggarakan hiburan. Pemerintah Daerah Bandar Lapung melalui Dinas 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung 

melakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan pajak hiburan secara optimal 

untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan.  

Di Bandar Lampung pajak Hiburan diatur  dalam Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Perijinan, pengelolaan 

dan mengatur pelaksanaan pemungutan pajak Hiburan diatur oleh Dinas 

Pendapatan Daerah Bandar Lampung. Di Bandar Lampung penerimaan pajak 

Hiburan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini 

bisa dilihat dalam tabel-1. 
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Tabel 1 Peneriman Pajak Hiburan Bandar Lampung Tahun 2007- 2011 

 

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota 

Bandar Lampung 2012*. 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa nilai rencana dan realisasi penerimaan pajak, 

cendrung mengalami peningkatan sejak Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 

2011, bahkan nilai realisasi penerimaan pajak justru lebih besar dari yang 

direncanakan sebelumnya dari target yang ditentukan, walaupun pada Tahun 

Anggaran 2008 nilai realisasi dari target direncanakan tidak tercapai, namun pada 

tahun anggaran 2007, 2009, 2010, dan 2009 mengalami kenaikan dari rencana 

penerimaan. dapat diketahui penerimaan pajak Hiburan Tahun anggaran 2007 

sebesar Rp. 1.486.131.507 dengan tingkat pencapaian sebesar 103,59 %, pada 

Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.678.220.739 dengan tingkat pencapaian 93,23 

%, pada Tahun Angaran 2009 sebesar Rp2.278.296.365 dengan tingkat 

pencapaian 111,13 %, pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp2.607.935.632 

dengan tingkat pencapaian 110,97 %, pada Tahun Angaran 2011 sebesar Rp 

3.048.834.184 dengan tingkat pencapaian 101,62% 

Menurut Drs. Nurlan Darise (2009;62) dasar pengenaan Pajak Hiburan berasal 

dari jumlah pembayaran dan atau yang seharusnya dibayar termasuk pemberian 

potongan harga dan tiket Cuma-Cuma untuk menonton dan atau menikmati 

Tahun Target Realisasi Tingkat Pencapaian % 

2007 1.434.593.750,00 1.486.131.507,00 103% 

2008 1.800.000.000,00 1.481.301.042,00 93,23% 

2009 2.050.000.000,00 2.278.296.365,00 111,13% 

2010 2.350.000.000,00 2.607.935.632,00 110,97% 

2011 3.000.000.000,00 3.048.834.184,00 101,62% 
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hiburan. Tarif pengenaan pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35%, hiburan 

berupa kesenian tradisional dikenakan tarif yang lebih rendah dari hiburan lainya. 

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan dasar pengenaan 

pajak. pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan 

diselnggarakan.  

Tabel 2 Data Sumbangan Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan 

AsliDaerah Kota Bandar Lampung 2007 s/d 2011 (dalam rupiah) 

 

Tahun  Pajak Daerah Pajak Hiburan Sumbangan % 

2007 30.432.581.831,81 1.486.131.507,00 4,88% 

2008 39.265.916.881,00 1.481.301.042,00 3,77% 

2009 47.035.295.283,00 2.278.296.365,00 4,84% 

2010 56.627.114.786,48 2.607.935.632,00 4,60% 

2011 112.602.140.715,00 3.048.834.184,00 2,70% 

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota 

Bandar Lampung 2012*. 

 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa sumbangan pajak Hiburan Tahun Anggaran 2007 

sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2007 pajak Hiburan sebesar Rp. 

1.486.131.507,00 dengan sumbangan 4,88% dari penerimaan Pajak Daerah 

sebesar Rp. 30.432.581.831,81 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.481.301.042,00 

dengan sumbangan 3,77% dari penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 

39.265.916.881,00. 

Pajak hiburan mengalami kenaikan pada tahun 2009 sebesar Rp. 

2.278.296.365,00. dengan sumbangan 4,48% dari penerimaan Pajak Daerah 

sebesar Rp. 47.035.295.283,00 dan tahun 2010 sebesar Rp. 2.607.935.632,00 

dengan sumbangan 4,60% daari penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 

56.627.114.786,48. Kemudian pada tahun 2011 pajak Hiburan hingga Sebesar Rp 
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3.048.834.184,00 dengan sumbangan 2,70% dari penerimaan Pajak Daerah 

sebesar Rp 12.602.140.715,00. Maka rata-rata sumbangan pajak Hiburan terhadap 

pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2007-2011 adalah 4,16 %. 

Adapun jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota 

Bandar Lampung periode april tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3 Data Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Golongan Tempat Hiburan 

 

1. Panti Pijat  : 9 Wajib Pajak 

2. Bioskop  : 1 Wajib Pajak 

3. Bilyard   : 8 Wajib Pajak 

4. Arena Sport  : 2 Wajib Pajak 

5. Karaoke  : 19 Wajib Pajak 

6. Game Centernet : 3 Wajib Pajak 

7. Video Games  : 7 Wajib Pajak 

8. Diskotik  : 1 Wajib Pajak 

9. Rekreasi  : 3 Wajib Pajak 

10. Salon/Spa  : 7 Wajib Pajak 

11. Water Park  : 3 Wajib Pajak 

12. Insidentil  : 3 Wajib Pajak 

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota 

Bandar Lampung 2012*. 

 

Dari hasil pengamatan diatas kontribusi yang diberikan pajak Hiburan cukup 

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bandar Lampung, hal tersebut di 

atas didukung oleh perkembangan perekonomian yang cukup meningkat di daerah 
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Bandar Lampung. Sejalan dengan meningkatnya Perekonomian penduduk di 

Daerah Bandar Lampung jumlahnya terus meningkat. Pertumbuhan penduduk 

yang terus meningkat memberikan suatu dorongan kepada pemerintah untuk 

memikirkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dengan meningkatnya 

Perekonomian penduduk dapat diartikan bahwa pendapatan perkapita penduduk 

juga meningkat. Maksud dari optimasi penerimaan pajak Hiburan disini adalah 

kenaikan HTM (harga tiket masuk) dalam penyelengaraan tempat-tempat hiburan 

juga harus diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak Hiburan itu sendiri 

sehingga berpengaruh pada sumbangan yang diberikan oleh sector pajak hiburan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Lampung. Namun ada beberapa hal yang tidak 

terlihat data sebagai faktor penghambat dari pertumbuhan penerimaan dari sector 

pajak ini, Salah satunya adalah tempat hiburan liar yang ada. Tentunya pemerintah 

perlu menindak  lanjut masalah tempat hiburan liar tersebut karena dari tempat 

hiburan liar ini apabila di data, penerimaan yang diperoleh dari tempat hiburan liar 

ini di kenakan biaya hasil yang masuk ke kas pemerintah daerah cukup besar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan Penelitian ini memilih judul 

Optimalisasi Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandar Lampung Tahun 2011. 

Adapun alasan-alasan yang mendukung penyusunan penelitian dengan judul 

tersebut diatas adalah:  

1. Peranan aparatur pemerintah sangat penting untuk meningkatkan sumber-

sumber pendapatan daerah dari sektor pajak Hiburan dalam pembiayaan 

pembangunan daerah  
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2. Potensi tempat Hiburan di daerah Bandar Lampung dipandang sangat 

besar, mengingat potensi yang semakin meningkat.  

3. Pajak Hiburan mempunyai peranan penting dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah Bandar Lampung.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari pertumbuhan usaha tempat hiburan di Kota Bandar Lampung periode waktu 

2007 sampai dengan periode 2011 sumbangan pajak Hiburan terhadap Pajak 

Daerah masih relative kecil dengan angka rata-rata hanya mencapai 4,16 %. 

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan 

pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah pemerintah daerah bandarlampung sudah optimal dalam 

meningkatkan pendapatan dari sektor pajak hiburan? 

2. Apa saja Faktor pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dalam meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Hiburan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:  

1. Untuk mengetahui Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Bandar Lampung dari sektor Pajak Hiburan. 
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2. Mengetahui Faktor pendukung apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak 

Hiburan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

wawasan bagi kajian-kajian Administrasi Perpajakan dan Retribusi Daerah.  

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan terkait potensi 

Pajak Hiburan, sehingga dengan diketahuinya besarnya potensi pajak 

Hiburan dapat dilakukan kebijaksanaan yang tepat untuk meningkatkan 

penerimaan Pajak Hiburan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah pada 

tahun selanjutnya 

 


