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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2004 Otonomi daerah merupakan 

serangkaian hak, wewenang, kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurusi urusan sendiri urusan pemerintahan beserta masyarakat setempat dan 

masuk dalam sistem Negara Kesatauan Republik Indonesia. Misi secara umum 

undang-undang tersebut yaitu adanya desentalisasi. Secara umum tujuan dibuatnya 

desentralisasi diantaranya yaitu mendorong adanya partisipasi, prakarsa dan 

kreativitas masyarakat daerah akan pembangunan, mendorong adanya keadilan dan 

pemerataan pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki 

daerah sebagai salah satu pemasukan anggaran.  

Pendapatan Asli Daerah menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang dana perimbangan keuangan antara pusat dan daeah pasal 1 angka 18 yaitu 

pendapatan  yang diperoleh  daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari 

retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. 

Mardiasmo (2016:46) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh 

pemerintah yang ada didaerah baik itu yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten 

atau Kota yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Jenis-

jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
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Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah merupakan peraturan yang diterbitkan pemerintah yang 

ada di pusat untuk mendukung adanya kebijakan otonomi daerah dengan cara 

melimpahkan  tanggung jawab pemungutan pajak dan retribusi kepada Pemerintah 

Daerah. Tugas dari Pemerintah Daerah menjadi lebih berat namun penerimaan 

pendapatan akan meningkat. Kejelihan serta serta strategi yang matang akan 

membuat proses pemungutan  pajak dan retribusi darah akan menjadi optimal 

sehingga pemerataan pembangunan serta perbaikan pelayanan publik bisa 

diwujudkan. Penerapannya  Undang-Undang Republik Indonesia dilaksanakan 

pada 01 Januari 2011 dan selambat-lambatnya pada 01 Januari 2014. Proses 

tahapan pengalihan pajak bumi dan banguan pedesaan dan perkotaan dari pusat ke 

daerah dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama tahun 2011, tahap kedua tahun 

2012, tahap ketiga 2013 dan tahap keempat pada tahun 2014, sedangkan Kota 

pertama yang menerapkan Undang-Undang tersebut adalah Kota Surabaya. 

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang melakukan 

peralihan wewenang PBB-P2 yaitu pada 01 Januari 2014 yang disahkan dengan 

Peraturan Daerah No. 07 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan yang diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah. 

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pendapatan dari sektor Pajak 
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Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) karena Jombang memilki 

luas daerah yang secara keseluruhan sebesar 1.159,50 Km2. Kabupaten Jombang 

ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah pengembangan 

sehingga, Kabupaten Jombang akan terus melakukan pembangunan salah satunya 

yaitu pembangunan wilayah khusus untuk perindustrian hal tersebut memicu 

banyak perusahaan yang mulai memindahkan pabriknya di wilayah jombang karena 

upah minimum regional yang masih rendah serta harga lahan yang masih murah, 

dengan makin maraknya industri yang ada di kabupaten jombang memicu orang-

orang yang berada diluar Jombang untuk berdomisili di Jombang sehingga bisnis 

di sektor perumahan semakin banyak karena banyak diantara pekerja yang bukan 

asli warga jombang. (jombangkab.go.id) 

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang yang terakhir kali dipublikasi pada 

tahun 2013 yaitu sebesar 115.950,14 ha digunakan untuk kawasan budidaya yang 

terdiri dari sektor pertanian sebesar 63.715,22 ha, atau dengan komposisi 50.097,86 

ha untuk pertanian lahan basah dan 13.617,36 ha untuk pertanian lahan kering. 

Lahan untuk pemukiman di Jombang sebesar 27.862,05 ha. 27.862,05 ha, kawasan 

peruntukan hutan produksi sebesar 22.562,00 ha. Kawasan peruntukan perkebunan 

sebesar 675,98 ha, kemudian kawasan peruntukan industri sebesar 122,28 ha dan 

kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebesar 1.012,61 ha, Sedangkan sisanya 

sebesar 12.372,05 ha atau 10,67% digunakan untuk kawasan lindung. (LKPJ 

Kabupaten Jombang 2015) 

Kabupaten Jombang juga mulai membenahi sistem pemungutan pajak bumi 

dan bangunan mulai dari keputusan tertulis dari Bupati bahwasannya PNS harus 
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membayar PBB lebih awal dan medorong aparatur desa untuk ikut andil dalam 

proses pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaaan dan perkotaan. selain itu 

Pemerintah Kabupaten Jombang juga memberikan reward kepada petugas yang 

berhasil menagih PBB akan mendapatkan komisi sebesar 5% dari hasil penagihan 

PBB yang dia lakukan, dan petugas juga diberikan bonus Rp 1.000 per SPPT yang 

sudah dikirim ke wajib pajak. Perbaikan infrastuktur, gedung, pengembangan 

sumber daya manusia serta alat operasi yang canggih juga masuk dalam anggaran 

Kabupaten Jombang. (Jombangkab.go.id) 

Dari segi praktek pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan di Kabupaten Jombang berfluktuasi kadang naik dan kadang turun. 

Berikut ini merupakan terget dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan Kabupaten Jombang. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi PBB P2 di Kabupaten Jombang 2011-2014 

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jombang 2015, diolah 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa tidak selalu target yang ingin 

dicapai selalu sama atau bahkan melebihi target yang diinginkan. Pada tahun 2012 

dan tahun 2014 merupakan kinerja yang kurang optimal yang dilakukan oleh 

No. Tahun Target PBB Realisasi 

1 2011 Rp      35.500.000.000    Rp.       41.289.129.783      

2 2012 Rp.    38.579.801.697 Rp.       42.689.442.472 

3 2013 Rp.    41.285.784.977 Rp.       46.551.677.042      

4 2014 Rp.   17.000.000.000 Rp.       18.760.049.083 
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petugas karena tidak sesuai target yang diharapkan pada tahun 2012 hanya sekitar 

75% dari target yang tercapai sedang pada tahun 2014 hanya sebesar 84% dari 

target. Sedangkan tahun 2015 merupakan tingkat efektifitas yang tinggi sebesar 

128% kenaikan yang signifikan ini karena adanya kenaikan jumlah wajib pajak 

mengalami penigkatan menjadi 700.000, hal ini menjadi bukti tantangan yang 

sangat serius yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang karena 

penerimaan khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan sangatlah mempengaruhi dari pendapatan asli daerah Kabupaten 

Jombang sendiri.  

Wilayah Jombang merupakan wilayah yang berkembang, menjadi salah satu 

Kota Satelit bagi Surabaya, dan jalur utama perdagangan sehingga banyak sekali 

potensi pemasukan daerah salah satunya pajak bumi dan bangunan. Dengan 

semakin tingginya penerimaan pajak bumi dan bangunan diharapkan mampu 

menigkatkan efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah Jombang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa perlu untuk menganalisis 

keefektivan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Jombang. 

Maka dari itu judul penelitian ini yaitu “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak 

Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)  Terhadap Penigkatan 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah  

Kabupaten Jombang)”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rima Adelina (2013) yang meneliti tentang 

analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) 

terhadap pendapatan daerah Kabupaten Gresik yang hasilnya tingkat realisasi 
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penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2007 sampai tahun 2011 sangat 

efektif karena rata-rata nilai efektifitasnya lebih dari 100%, sedangkan kontribusi 

dari pajak bumi dan bangunan masih kurang baik rata-rata masih dibawah 10%. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ferian Dana Pradita, dkk (2014), 

yang berjudul efektivitas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap pendapatan asli 

daerah kota surabaya yang hasilnya menunjukkan pelaksanaan intensifikasi 

pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan 

oleh DPPKAD kota surabaya cukup efektif, sedangkan kontribunsi PBB-P2 

terhadap PAD kota surabaya mengalami penurunan. 

Dari dua penelitian terdahulu diatas rata-rata hanya melakukan penelitian 

pada kriteria perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan serta 

kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah saja. Disini 

peneliti akan menambahkan dua kriteria pengukuran lain selain efektivitas dan 

kontribusi pajak bumi dan bangunan yaitu kriteria pengukuran laju pertumbuhan 

dan potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan supaya hasil penelitian menjadi 

lebih bermanfaat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan 

dan perkotaan pada Kabupaten Jombang yang diukur dengan kriteria 

Efektivitas, Kontribusi, Pertumbuhan, dan Potensi Penerimaan? 
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaen Jombang dalam upayan peningkatan 

penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengukur tingkat kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan pada Kabupaten Jombang yang diukur dengan 

kriteria efektivitas, kontribusi, pertumbuhan, dan potensi penerimaan. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaen Jombang dalam upayan peningkatan 

penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

D.  Manfaat Penelitian 

a.  Sebagai penambah, pembanding dengan penelitian terdahulu. 

b. Digunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang 

melakukan penelitaian sejenis. 

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat memberikan 

rangsangan dalam upaya untuk  meningkatkan kinerja dalam melakukan 

pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.  


