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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem 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. Pajak merupakan sumber utama dari penerimaan suatu 

negara untuk pembangunan nasional. Tanpa adanya pemungutan pajak di suatu 

negara, kegiatan pembangunan dalam negara akan sulit untuk di laksanakan. 

Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di bedakan menjadi 

dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang di 

pungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk mengisi budget (anggaran) 

negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial, contohnya Pajak 

Penghasilan, PPN & PPn-BM, Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah 

pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran daerah. Contoh pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame , pajak parkir, pajak Bumi dan 

Bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan tanah dan 

bangunan (BPHTB). Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan 

(PBB-P2) merupakan pajak daerah yang mempunyai potensi banyak untuk 

menyumbang pendapatan daerah. 
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Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan 

Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang 

awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk 

tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. 

Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas 

daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada 

pemerintah pusat.  

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang telah 

melaksanakan proses pengambilalihan pengelolaan atas PBB-P2 di daerahnya 

sejak 01 Januari 2013. PBB-P2 dikelola mandiri, mulai dari perencanaan 

hingga pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), 

tidak lagi melalui KPP Pratama. Pada langkah awalnya, Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, hal ini dilakukan 

sebagai dasar dilaksanakannya proses pemungutan atas pengalihan PBB-P2 

tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah terluas di Jawa 

Timur dengan luas 5.782,50, sehingga Kabupaten Banyuwangi mempunyai 

potensi besar dalam hal pemungutan PBB-P2.  

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan potensi 

besar yang di terima negara untuk pembangunan nasional.Menurut Suryanto 
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(2014) Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

lakukan untuk memperkuat desentralisasi fiskal yang bertujuan memberikan 

kesempatan kepada daerah untuk menggali sumber dana, meliputi pembiayaan 

mandiri dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih cepat 

transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil,kewenangan daerah untuk 

melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah.   

Hasil dari penelitian Ramadhan (2014) berlakunya Undang-undang No. 

28/2009 khususnya keputusan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mempengaruhi realisasi penerimaan 

PBB-P2 Kota Surabaya. Hasil dari penelitian Wajianti, (2014) untuk tingkat 

efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Bantul adalah sangat efektif karena realisasi 

penerimaan PBB-P2 dalam lima tahun terakhir selalu melebihi 100%. Hasil 

dari penelitian yang dilakukan Octovido dkk., (2014) menunjukkan bahwa 

tahun 2010 memiliki efektivitas yang terendah dan tahun 2012 memiliki 

tingkat efektivitas yang tertinggi, serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki 

kontribusi yang terkecil dan tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar.  

Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah akan dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Banyuwangi. Oleh karena 

itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat 

efektivitas dan kontribusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyuwangi sebagai Pajak Daerah yang 
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sebelumnya ditangani oleh pusat sehingga sukses dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Selain itu peneliti ingin mengetahui langkah-langkah 

apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan 

pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Banyuwangi. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana efektivitas peneriman pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) pada kabupaten Banyuwangi? 

2. Bagaimana Kontribusi peneriman pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan   

perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten 

Banyuwangi? 

3. Apa kendala yang di hadapi pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam 

penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis efektivitas peneriman pajak bumi dan bangunan, 

pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada kabupaten Banyuwangi. 

b. Untuk menganalisis Kontribusi peneriman pajak bumi dan bangunan, 

pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah 

pada kabupaten Banyuwangi. 

c. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pemerintah kabupaten 

Banyuwangi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi ilimiah pada 

kajian tentang efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan, 

pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada pemerintah daerah kabupaten 

banyuwangi sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009. Kajian tentang efektivitas penerimaan pajak memang 

sangat banyak namun riset pada pajak bumi dan bangunan, pedesaan 

dan perkotaan masih jarang di kabupaten banyuwangi. Karena itu riset 

ini diharapkan dapat mampu menyediakan referensi baru tentang 

efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan 

perkotaan pada Kabupaten Banyuwangi.   

b. Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui 

analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang berhubungan dalam 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Penelitian ini di 

harapkan dapat memberi informasi sebagai bahan pertimbangan 

evaluasi bagi pemerintah mengenai keefektivitasan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi, sehingga 

pihak pemerintah dapat melakukan pertimbangan dan perbaikan pada 
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beberapa hal guna meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 


