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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan atau penerimaan di Indonesia yang sangat penting dan potensial 

untuk membiayai pembangunan nasional salah satunya adalah dari sektor pajak. 

Meskipun pemungutan pajak di Indonesia menjadi salah satu sumber terbesar 

akan tetapi masih sering sekali terjadi kendala atau hambatan, terutama masalah 

yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait pemungutan pajak. Berdasarkan 

pembentukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (PDRD) antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih 

besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, hal yang 

paling fundamental salah satunya adalah dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah.  

Sebelum pengalihan, proses administrasi pemungutan PBB dilaksanakan 

oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah 

dengan proporsi tertentu. Menurut Wulansepty (2015) Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan secara nyata 

mempunyai hak memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bumi dan 

bangunan. Untuk pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten 

Sidoarjo mulai berlaku pada tahun 2012 yang sesuai dengan pasal 34 pada Bupati 

Sidoarjo Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan PBB-P2 tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
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yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah , mengoptimalkan pemungutan, 

mengikhtisarkan terkait pertanahan, kemudahan pelayanan masyarakat terhadap 

pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

Peneliti hanya memilih jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dikarenakan pelimpahan kewenangannya hingga sekarang di pemerintah 

kabupaten terkait dengan permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

merupakan masalah isu-isu nasional diantara jenis pajak yang lain. Kemudian isu 

nasional itu berupa masalah  piutang, dan  dalam  hal penagihannya yang menjadi 

prioritas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selanjutnya, berdasarkan konfirmasi 

awal kepada pejabat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) bahwa Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) itu merupakan salah satu jenis pajak yang kegiatannya rutin, 

dan yang paling utama adalah mempunyai jumlah wajib pajak yang banyak 

dibandingkan dengan pajak yang lain.  

Namun demikian, terkait dengan permasalahan baik pada saat proses 

pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu 

masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. 

Selanjutnya setelah proses implementasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selesai, tetapi masih menghadapi berbagai 

permasalahan antara lain: data piutang, pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) yang belum terselesaikan, serta terkait mekanisme Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
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Putri (2014) mengevaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

paska UU PDRD (UU No.28 tahun 2009) (studi kasus di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo), bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

dari tahun ketahun pertumbuhannya mengalami penurunan, itu dikarenakan tarif 

yang dipakai pemerintah daerah lebih kecil dibandingkan tarif yang dipakai 

pemerintah pusat.  

Wulansepty (2015) menganalisis strategi pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Kota Surabaya terhadap realisasi target penerimaan tahun 2009-

2012, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya menggunakan strategi 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu strategi mobil keliling, 

strategi door to door, strategi berkoordinasi dengan rt/rw dan kelurahan. Adapun 

kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

antara lain lemahnya penegakan hukum, database yang masih jauh dari standar 

internasional, kurangnya kesadaran dari wajib pajak. 

Prathiwi, Herawati et al (2015) mengalisis strategi penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta tingkat efektivitas 

penerimaannya di pemerintah Kota Denpasar tahun 2013-2014, menunjukkan 

bahwa kendala yang dialami oleh pemerintah Kota Denpasar adalah karena Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak baru 

sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaannya, aplikasi 

SISMIOP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak berjalan 

baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta membutuhkan biaya yang 

besar, serta sumber daya manusia tidak optimal dalam memberikan pelayanan. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat 

dinyatakan bahwa pemerintah setiap tahunnya sudah mempunyai target dalam 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi tidak selalu target tersebut 

terealisasi dengan sempurna. Dalam penelitian ini terkait dengan pengukuran 

tingkat keberhasilan dengan menggunakan analisis efektivitas untuk mengetahui 

seberapa besar efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan, analisis pertumbuhan untuk 

menggambarkan pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

setiap tahunnya, dan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa kontribusi 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Sedangkan tingkat pengukuran hambatan pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan wawancara terkait hambatan terutama pada 

saat proses pengalihan maupun sesudah implementasi pengalihan PBB baik dari 

internal maupun eksternalnya.  

Selanjutnya, untuk pemilihan di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) 

Kabupaten Sidoarjo dikarenakan menurut keputusan kepala DPPKD Kabupaten 

Sidoarjo No.188/961/404.3.15/2014 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) ini 

dapat dikatakan bahwa salah satu sektor publik yang dapat diinformasikan kepada 

masyarakat sehingga ikut serta melakukan pengawasan apabila terjadi 

penyimpangan dalam menyelenggarakan Pajak Daerah. Dari hasil  survei awal di 

BPPD Kabupaten Sidoarjo menurut KABID Pengembangan dan Pendataan 

menyatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo menjadi penyangga dari kota madya 

Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul 
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“Analisis Tingkat Pengukuran Keberhasilan dan Hambatan Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sidoarjo”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana mengukur dan mendskripsikan tingkat keberhasilan pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2013-2016 dan hambatan Pemungutan 

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sidoarjo? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian : 

1) Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diangkat di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mempealajari, menganalisa dan menyimpulkan tingkat pengukuran 

keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan hambatan-hambatan 

pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo. 

2) Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat untuk peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi atau 

menambah pengetahun dan wawasan serta membantu berbagai kalangan terutama 

untuk mahasiswa atau mahasiswi yang dapat menjadi dasar dalam melakukan 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai perbaikan - perbaikan dan 

juga membantu untuk meningkatkan pemungutan dari Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.  




