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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya otonomi daerah maka dalam rangka meningkatkan

kemampuan keuangan daerah, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan

perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali atas UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 1997. Pasca Penetapan

UU No. 28 Tahun 2009 mulai 1 Januari 2010 Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak

daerah kabupaten/kota.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara 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. Pembayaran pajak merupakan

perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, untuk

pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang

perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi

merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk

peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
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Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat

dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.Pajak Pusat adalah

pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementrian Keuangan. Sedangkan Pajak

Daerah adalah Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi

maupun Kabupaten/Kota.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).Bumi adalah

Permukaan Bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman

serta laut wilayah Indonesia.Contoh : sawah, lading, kebun, tanah, pekarangan,

tambang, dan lain-lain.Bangunan adalah Konstruksi Teknik yang ditanam atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.Contoh : Rumah tempat

tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar

mewah, dermaga, kolam renang, jalan tol, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-

lain.

Paling lambat tanggal 1 Januari 2014, PBB-P2 akan dikelola oleh

kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah

siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya

Peraturan Daerah, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai

tahun tersebut. Tujuan dari pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah
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sesuai undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah

memperluas objek pajak daerah  dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas

penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk

mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),

memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan

memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam

penetapan tarif pajak derah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument

penganggaran dan pengaturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Manfaat Pengalihan

PBB-P2 adalah penerimaan pajak akan sepenuhnya masuk ke Pemerintah

Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan

Asli Daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah

Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 %. Setelah pengalihan

ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas Pemerintah

Daerah. Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli

daerah pasca pengalihan PBB-P2 adalah Kota Surabaya. Walikota kota Surabaya,

Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya tahun 2010, PAD kota

Surabaya hanya Rp. 1 Triliun. Di tahun 2011, PAD tersebut meningkat menjadi

Rp. 2 Triliun. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut

berasal dari PBB dan BPHTB.

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan

oleh peneliti sebelumnya, diantaranya oleh Adelina (2012) tentang Efektifitas dan

Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan



4

Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2007-2011 menunjukkan bahwa penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan telah menunjukkan angka yang sangat efektif dan

kontribusi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah

Kabupaten Gresik adalah kurang sehinggga kontribusi PBB tidak dapat dirasakan

oleh masyarakat kabupaten gresik.

Polii (2014) meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan

Asli Daerah di Kota Manado pada tahun 2008-2012 hasilnya menunjukkan bahwa

tingkat penerimaan PBB sudah cukup Efektif setiap tahunnya. Sedangkan

kontribusi yang diberikan PBB terhadap PAD belum memberikan kontribusi yang

cukup untuk mempengaruhi jumlah pendapatan daerah.Kontribusi terbesar yaitu

pada tahun 2010 dan terenadh pada tahun 2008. Untuk tingkat pertumbuhan

mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2009 yang berada

pada posisi negatif.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang sudah menerapkan

pengalihan PBB-P2 sejak tahun 2013 dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 769

ribu orang. Semakin banyak Wajib Pajak maka diharapkan dapat menambah

Pendapatan Asli Daerah, namun hal tersebut tidak serta merta terlaksana dengan

baik. Sesuai data yang didapat dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 mengalami penunggakan mencapai Rp.

37 miliar sepanjang satu tahun dasawarsa 2002-2013. Tingginya tunggakan

tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran membayar pajak, dan juru tagih di

tingkat kelurahan maupun desa yang kurang aktif dalam penagihan PBB-P2
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sehingga penerimaan PBB menjadi kurang efektif dan berdampak pula pada

kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”

Analisis efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah”. (Studi Pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang

akan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi?

3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan realisasi Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian, Maka dapat dirumuskan tujuan,

yaitu :

1. Untuk menganalisis tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan di Kabupaten Banyuwangi

2. Untuk menganalisis tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi
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3. Untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam

meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

terhadap pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dengan

penelitian yang sejenis.

2. Memberikan gambaran bagaimana efektivitas PBB-P2 serta kontribusinya

terhadap PAD di Kabupaten Banyuwangi

3. Bagi Dispenda dapat memberikan umpan balik untuk mengoptimalkan

Pendapatan Daerah khusunya di sektor Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.


