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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Pajak merupakan kontribusi 

wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat 

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan Negara yang sangat berpengaruh untuk 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Pajak memiliki 

peran penting yaitu sebagai kekuatan ekonomi dan ukuran kinerja sistem 

pemerintah Negara. Jika suatu Negara tidak memungut pajak, maka 

sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan, karena 

pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara untuk membiayai 

penyelenggaran pemerintah.  

Pembagian jenis-jenis pajak, berdasarkan lembaga pemungutannya 

Resmi (2013:7-8), kewenangan pemungutan pajak di Indonesia di bagi 

menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan 

pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga Negara pada 

umumnya. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutan 
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dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiyai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Pajak Daerah 

yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Salah satu wujud nyata komitmen pemerintah pusat adalah 

mengalihkan PBB-P2 yang awalnya Pajak Pusat dan sekarang dialihkan 

menjadi Pajak Daerah. Pengalihan pajak tersebut merupakan langkah 

fundamental yang dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur keuangan 

daerah. Jika dilihat sistem perpajakan yang lama, terdapat pembagian hasil 

pemungutan PBB-P2 antara pihak pusat dan daerah hal ini dirasa sudah 

tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Selain itu pemungutan PBB-P2 nyatanya belum dapat mewujudkan 

kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional secara merata. Oleh 

karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), PBB-P2 yang semula 

merupakan Pajak Pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/ kota 

menjadi Pajak Daerah. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (PDRD). Undang-undang ini menggantikan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan memberlakukan pendekatan 

“closed-list” terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat 

dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. 

Hal penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini adalah 
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dengan dimasukkannya 2 jenis Pajak Pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 

sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah. Ini 

merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi fiskal seiring 

dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang 

menunjukkan bahwa pajak properti lebih baik diserahkan kepada daerah 

sebagai sumber pendapatan tingkat Kabupaten/ Kota. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 

Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2), menyatakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 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. Selain itu, dengan adanya PBB-P2 menjadi Pajak Daerah kini 

dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta PBB-P2 

memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan 

keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

dan pelayanan umum. 

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak 

dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain seperti Nurmalasari 

(2014), meneliti tentang efektivitas dan kontribusi proses pelayanan 

pengalihan pengelolaan serta pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan 
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terhadap pendapatan daerah di Kota Mataram, hasilnya menyatakan bahwa 

untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Mataram dari tahun 

2009–2013 mengalami peningkatan dan telah memenuhi kriteria 

efektivitas. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif; 

Polii (2014), meneliti tentang efektivitas dan pertumbuhan penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan serta kontribusinya terthadap pendapatan 

daerah di Kota Manado. Hasil penelitian menyajikan bahwa secara 

keseluruhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran 

2008 di kota Manado sudah efektif meski mengalami fluktuasi jika dilihat 

dari tahun 2008-2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kuantitatif; Pradita, dkk (2014), meneliti tentang 

efektivitas intensifikasi mengidentifikasi pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta kontribusi terhadapPBB di Kota 

Surabaya termasuk dalam katagori cukup  Pendapatan Asli Daerah Kota 

Surabaya efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan menggunkan pendekatan kualitatif. 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dari beberapa 

Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur yang telah melakukan 

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

Sejak adanya peralihan PBB–P2 menjadi Pajak Daerah tersebut dari tahun 

ketahun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi semakin 

meningkat. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti ingin meneliti 

tentang seberapa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 
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Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah yang 

sebelumnya ditangani oleh pusat sehingga sukses dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah selain itu peneliti ingin meneliti  tentang langkah-

langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

mengomtimalkan pemungutan PBB-P2. 

. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di 

Kabupaten Banyuwangi. Penelitian mengenai efektivitas pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) setelah adanya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, PBB-P2 yang semula merupakan Pajak Pusat saat ini 

telah dialihkan menjadi Pajak Daerah. Dari latar belakang tersebut maka 

peneliti mengangkat judul “ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

(PBB–P2) Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi”  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarakan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah yang difokuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten 

Banyuwangi? 
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2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) di Kabupaten Banyuwangi? 

3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan 

yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyuwangi? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mendiskripsikan seberapa tingkat efektivitas pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang 

dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi setalah 

adanya pengalihan yang awalnya Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah.  

2. Untuk manganalisis hambatan yang mempengaruhi tingkat efektivitas 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) di Kabupaten Banyuwangi. 

3. Untuk menggambarkan upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi 

hambatan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyuwangi. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Akademisi 

Menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagaimana tingkat 

efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. 
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2. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan  kinerja setalah adanya 

pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) kepada pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi. 

 
 


