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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sangat potensial karena 

mempunyai nilai investasi tinggi, maka dari itu pemerintah mengatur segenap 

hukum atas tanah dan bangunan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD) yang diterapkan pemerintah pada tanggal 15 September 2009 yang 

kemudian akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 (Nurmalasari, 2014). Menuru 

Megawati, dkk (2015;1) desentralisasi fiskal merupakan komponen yang utama 

dalam membentuk desentralisasi, desentralisasi fiskal bertujuan untuk 

membangun kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah, 

pembangunan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yaitu dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari daerah tersebut  

Pajak Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

adalah Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan 

diberlakukanya Undang-Undang Nmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (PDRD) tersebut, yang berarti seluruh kewenangan atas 

pemunungutan pajak daerah yang sepenuhnya beralih menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah. Dengan adanya peralihan wewenag tersebut maka diharapkan 

Pajak Bumi dan Banguna dari sektor Pedesaan dan Perkotaan dapat menjadikan 

peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial di setiap 
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Daerah. Sehingga kewenangan atas proses pendapatan, penilaian, penetapan, 

administrasi, pemungutan/pengalihan dan pelayanan yang terkait dengan Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah  (Pradita, dkk; 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati, dkk (2015), Nurmalasari (2014) 

dan Lestari (2013), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ketiga peneliti 

tersebut menunjukan hasil bahwa desentralisasi pengalihan dan pemungutan atas 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukan hasil bahwa pemerintah daerah 

telah siap dalam melakukan desentralisasi peralihan pengelolaan dan menunjukan 

hasil dalam peralihan pengelolaan PBB-P2 berdampak positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tebukti dengan adanya peningkatan 

kontribusi tiap tahun dan dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB tersebut 

sangat membantu peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD). 

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang melakukan peralihan 

pengelolaan PBB-P2 yaitu pada Janiari 2013 berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. 

Berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

Adanya keinginan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak 

salah satunya adalah PBB-P2, dengan adanya pengelolaan perpindahan PBB-P2 
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yang saat ini dikelola oleh daerah, maka dapat membantu peningkatkan 

penerimaan pajak dan Pendapatan Aslii Daerah (PAD).  

Untuk membantu pengoptimalan pemungutan PBB-P2, Dispend 

Banyuwangi meluncurkan Drive Thru yang merupakan loket penyumbang 

pembayaran terbanyak dari 14 loket yang ada di Kabupaten Banyuwangi, loket 

pembayaran drive thru PBB ini menghasilkan 53% dari total pendapatan tahun 

2013 yang besarnya Rp. 19.216.856.540 atau sekitar 10 milyar lebih.  Hal ini 

patut mendapatkan apresiasi bagi pihak Dispenda Banyuwangi dan Bank Jatim, 

yang telah berusaha mengembangkan pelayanan publik yang memudahkan 

masyarakat banyuwangi. (Dispenda Banyuwangi) 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena penralihan Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagai Pajak Daerah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Desentralisasi Fiskal PBB-P2 dari Pusat ke Daerah 

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan PBB-P2 setelah mengalami 

perpindahan dari pusat ke daerah di Kabupaten Banyuwangi? 

2. Apasaja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan 

adanya peralihan pengelolaan tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  di atas, maka peneliti menyimpulkan 

tujuan dari penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan PBB-P2 sebelum dan 

sesudah dipindahkan ke daerah di Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah 

Daerah Banyuwangi dalam melakukan pemungutan PBB-P2 yang ada di 

Kabupaten Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian  di atas, maka manfaat penelitian tersebut 

diperuntukan bagi : 

1. Pemerintah Pusat 

 Dengan adanya peralihan perpajakan mengenai PBB-P2 agar 

pemerintah pusat lebih mengoptimalkan tentang pemisahan pajak yang akan 

dialihkan kepada daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk 

mensejahterakan rakyat di daerah tersebut. 

2. Pemerintah Daerah 

 Dapat memberikan masukan dan informasi untuk mengoptimalkan 

penerimaan pajak daerah terkait dengan PBB-P2 yang berpotensi untuk 

meningkatkan PAD. 




