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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Indonesia yang 

mempunyai tujuan akhir yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil 

dan makmur, materil dan spiritual, pemerintah membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang 

dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari 

masyarakat. 

Selama ini berlaku anggapan bahwa keberadaan sesuatu negara ditopang 

oleh tiga pilar utama, yakni adanya penduduk, wilayah teritorial yang jelas dan 

adanya pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional. Namun masih ada 

pilar yang keempat yang tak kalah penting, yakni topangan sistem perpajakan 

yang berjalan dengan baik, adil dan bersih. 

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan 

masyarakat dan  negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang paling 

asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak 

sebagai salah satu  kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut 

berpartisipasi dalam  membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh 

pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak, 

demikian juga keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan apabila ada 
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penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan seperti halnya seminar, 

lokakarya, dialog penyuluhan. 

Pajak juga merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan 

Pembelanjaan  Negara (APBN). Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara 

ini dapat melakukan pembangunan. Dalam struktur APBN, kontribusi penerimaan 

dalam negeri dari sektor pajak cukup signifikan secara nominal maupun 

persentase. 

Selama ini masyarakat belum maksimal memiliki kesadaran untuk 

membayar pajak. Salah satunya adalah membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti 

besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau 

bangunan. keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan 

besarnya pajak. 

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat belum maksimal dalam 

membayar PBB adalah adanya kinerja yang rendah dari Kantor Pelayanan Pajak. 

Peran aparat pajak kurang maksimal dalam hal sosialisasi atau penyuluhan di 

daerah-daerah tertentu tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan 

rakyat dan untuk pembangunan negara. Dan juga kurang adanya sosialisasi 

tentang tata cara membayar pajak, sehingga masyarakat tahu proses untuk 

membayar pajak. 

Disamping itu salah satu cara Kantor Pelayanan Pajak agar kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak dapat terus meningkat adalah dengan 

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para pelanggan (masyarakat). 
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Meskipun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan kepuasan pelanggan 

secara menyeluruh. Pelanggan yang dihadapi saat ini berbeda dengan pelanggan 

yang dihadapi pada beberapa dasawarsa lalu. Kini pelanggan semakin ‘terdidik’ 

dan menyadari hak-haknya. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak,maka perlu 

adanya pengukuran tingkat kinerja pelayanan pada masing-masing Kantor 

Pelayanan Pajak. Untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan dilakukan dengan 

membuat Key Performance Indikator (KPI) atau indikator kinerja masing-masing 

unit kerja untuk setiap akhir semester. KPI dibuat sekurang-kurangnyanya 2 kali 

setiap tahun, masing-masing untuk setiap akhir semester. KPI untuk semester I 

menggambarkan posisi pada akhir semester I atau kinerja selama semester I, 

sedangkan KPI semester II untuk menggambarkan  posisi untuk semester II atau 

kinerja satu tahun penuh. Dengan demikian KPI untuk semester genap dapat 

menggambarkan kinerja unit kantor selama satu tahun penuh.  

Joko (2008) melakukan penelitian tentang analisis kinerja pelayanan pajak 

berdasarkan metode key performance indikator pada kantor pelayanan pajak 

pratama bekasi selatan. Hasil dari penelitian ini adalah selama tahun 2007 

berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan key performance 

indicator dan membandingkannya dengan standar nasional yang telah ditetapkan 

untuk tahun 2007 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bekasi Selatan belum mencapai standar nasional (kurang baik). Hal 

ini dikarenakan dua diantara tiga indikator hasil perhitungan key performance 

indicator pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan kurang baik, 
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walaupun ada satu indikator yang menunjukkan kinerja pelayanan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan cukup baik. Hal ini disebabkan karena 

Petugas yang bekerja dibidang tersebut kurang teliti. Sehingga  kurang respon dari 

Wajib Pajak dalam  memenuhi panggilan atas kewajibannya dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan dan kurang adanya penyuluhan, serta 

pelatihan baik untuk Petugas pajak itu sendiri ataupun untuk Wajib Pajak. 

Sehingga kinerja pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Bekasi 

Selatan belum bisa optimal.  

Kebijakan-kebijakan diatas diberlakukan oleh Pemerintah melalui 

Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi yang berwenang mengurus masalah 

pajak dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak PBB melaksanakan 

kewajibannya dibidang perpajakan sehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib 

Pajak yang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat 

diminimalisir dengan segala kemudahan yang diberikan. Sehingga target 

penerimaan negara yang berasal dari pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan 

tercapai dengan maksimal. 

Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, 

disebutkan bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang 

dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan imbangan 

pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan 

Tingkat II dan sisanya untuk Pemerintah Pusat. Bagi Pemerintah Daerah, hasil 

penerimaan PBB ini merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan 
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dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaanya harus 

diselaraskan dengan pembangunan nasional. 

Guna lebih mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang kinerja hasil 

pemungutan pajak dalam penerimaan PBB di Kota Banyuwangi, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan”. 

B . Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 

Pelayanan Pajak Banyuwangi jika dilihat berdasarkan metode Key 

Performance Indicator? 

2. Apakah hasil kinerja pemungutan PBB telah sesuai dengan standar 

nasional? 

C. Batasan Masalah 

 Pembatasan yang dikemukakan disini adalah untuk membatasi ruang 

lingkup penelitian serta mempertimbangkan data yang tersedia, maka penulis 

membatasi periode penelitian pada tahun 2007-2010. 

D . Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji bagaimana kinerja pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi. 

2. Untuk mengkaji apakah kinerja pemungutan pajak berdasarkan metode 

Key Performance Indicator sudah sesuai dengan Standar Nasional? 
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E.  Manfaat penelitian 

1. Bagi Instansi terkait: 

Hasil dapat digunakan sebagai bahan informasi dan suatu  masukan dalam 

menghadapi atau menyiasati upaya untuk peningkatan pajak, dan 

terbentuknya  kepuasan secara menyeluruh bagi wajib pajak. 

2. Bagi pihak lain khususnya wajib pajak: 

Diharapkan dapat merasakan kepuasan secara menyeluruh dalam 

pelayanan  pajak. Dan guna memberikan kesadaran untuk melaksanakan 

kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya: 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan dan sebagai 

referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang apabila 

melaksanakan penelitian yang sama. 

 

 


