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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sumber penyedia dana bagi negara ialah berupa pajak, salah satu 

pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah apabila dibandingkan dengan pajak lainnya. Dimana 

menurut ketentuan umum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini dikenakan pada 

Bumi dan atau Bangunan. Bumi berupa permukaan bumi (tanah dan perairan) dan 

tubuh yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, sedangkan Bangunan 

berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 

dan atau perairan. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa Pajak 

Bumi dan Bangunan diserahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk 

meningkatkan pembangunan secara merata ditingkat daerah, dimana kewenangan 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan berupa proses pendataan, penilaian, 

penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan dikelola 

seluruhnya oleh daerah tidak lagi pada pemerintah pusat. Maka pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan perlu dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut Halim (2004:96) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 
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yang dipungut beradasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah memliki peran yang penting 

dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Meningkat dan menurunnya 

Pendapatan Asli Daerah merupakan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola 

keuangan daerahnya. Pengelolaan yang lebih efisien dan efektif dibutuhkan 

sehingga target pemungutan pajak dapat didapatkan dengan maksimal dengan 

menggunakan biaya pemungutan yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dipindah alihkan ke daerah 

pemerintah daerah perlu ditingkatkan pemungutan pajak agar memperoleh 

Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Salah satu cara untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pemungutan pajaknya. Dimana efektivitas pajak daerah merupakan penilaian 

kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, 

apakah sesuai dengan targetnya atau sudah efektif atau belum dalam realisasi 

penerimaan pajaknya. Sedangkan efisiensi pajak daerah ialah dimana 

pengukurannya berdasarkan input dan juga output yang dihasilkan, biaya yang 

digunakan secara maksimal untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal 

pula yang digunakan dalam merealisasikan pemungutan pajak daerah. 

Setelah dialihkannya PBB (PBB-P2) ke daerah maka harus ada persiapan yang 

dilakukan oleh pihak BAPENDA. Adanya pembenahan sistem yang dilakukan 

oleh BAPENDA karena sempat hilangnya web BAPENDA pada tahun 2012 dan 

muncul lagi pada tahun 2014. Serta adanya implementasi kebijakan reward berupa 

dana intensif pada tahun 2010 yang membuat penerimaan PBB semakin 

meningkat. Seperti pada tahun 2009 penerimaan PBB masih mencapai 95,20%, 
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setelah adanya pengaplikasian reward penerimaan meningkat mencapai 100% 

pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 19.403.013.093,- sampai tahun 2013 terus 

meningkat sebesar Rp 22.850.900.000,-. Dengan adanya pengalihan PBB dari 

pusat ke daerah maka diharapkan adanya peningkatan yang terus menerus pada 

penerimaan PBB tiap tahunnya. 

Pengidentifikasian terhadap kendala-kendala yang dirasa menghambat dalam 

pemungutan PBB pada daerah Tulungagung yang bisa membantu Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam proses pemungutan yang dilakukan. 

Maka dari itu dengan lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan sistem 

pemungutan pajaknya dengan melihat dari pengatasan pada kendala yang terjadi 

diharapkan pemungutan atau penerimaan PBB-P2 lebih maksimal dari tahun 

sebelumnya. 

Berkaitan dengan pemaparan latar belakang yang ada tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di daerah Tulungagung, peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian tentang efektivitas dan efisiensi yang dilakukan  pada Dinas Pendapatan 

Daerah yang ada di daerah Tulungagung. Sehingga peneliti mengambil judul atau 

topik berupa “Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan 

Daerah Tulungagung)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Daerah Tulungagung? 

2. Bagaimana tingkat kontribusi PBB terhadap PAD di Daerah Tulungagung? 
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3. Bagaimana kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Daerah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pemungutan

pajak di Daerah Tulungagung.

2) Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi PBB terhadap PAD.

3) Untuk mengetahui dan mengevaluasi kendala-kendala yang sering

dihadapi saat pemungutan pajak di Daerah Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

Memberikan informasi kepada peneliti dan peneliti selanjutnya yang 

sejenis, tentang keefektivitasan dimana digunakan dalam pengukuran kinerja 

pembanding antara realisasi yang didapat serta target yang telah ditetapkan. 

Dan keefisienan yang digunakan untuk pengukuran kinerja 

pemanfaatan/penggunaan biaya pemungutan untuk mendapatkan realisasi 

yang sesuai/melebihi target yang telah ditetapkan, agar lebih bisa 

memaksimalkan pemungutan pajak yang dilakukan. 


