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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Pada era otonomi daerah, setiap daerah memasuki era baru dalam 

penataan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian. Selaras dengan hal 

tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang –undangan 

mengenai Otonomi Daerah yaitu Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 

yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan aerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang 

direvisi dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan otonomi daerah, 

diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional menjadi 

semakin besar, karena kondisi perekonomian dan globalisasi cenderung 

menuntut adanya peran aktif dari pemerintahan daerah untuk lebih banyak 

menggali potensi daerahnya, serta memainkan peranan yang lebih besar 

dalam merangsang aktifitas ekonomi daerah. 

  Selain itu inflasi juga merupakan faktor yang penting dalam 

pengembangan ekonomi daerah, inflasi berakibat buruk kepada individu atau 

mayarakat maka pendapatan rill masyarakat akan berkurang.  Hal ini 

dikarenakan pengeluaran setiap masyarakat bertambah akibat adanya inflasi. 
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Bila hal tersebut terjadi maka pengeluaran masyarakat untuk pembayaran 

pajak akan tersendat karena pendapatan masyarakat berkurang. 

  Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada perluasan lahan 

perumahan karena adanya kebutuhan akan tempat tinggal. Hal ini akan 

menciptakan wajib pajak-wajib pajak baru, dimana masyarakat yang 

sebelumnya tidak ditetapkan sebagai wajib pajak pada akhirnya menjadi 

wajib pajak baru. 

Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang 

menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk merupakan 

potensi ekonomi yang penting dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan 

penduduk akan menyebabkan peningkatan kebutuhan papan sehingga 

permintaan akan tanah dan perumahan akan semakin meningkat, dengan 

demikian penerimaan PBB pun juga akan meningkat. 

Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dasar 

penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat bergantung kepada luas 

tanah. Semakin besar luas tanah maka NJOP semakin tinggi sehingga 

penerimaan PBB juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan 

jumlah luas lahan yang digunakan, maka penerimaan PBB pun juga akan 

mengalami kenaikan. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang 

sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan 

nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan 
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kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola 

dengan meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuannya. 

Salah satu sumber penerimaan daerah kabupaten Pemalang adalah 

PBB yang alokasi pembagiannya memuat pendapatan daerah kabupaten 

Pemalang. 

Table I.1 berikut adalah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Kabupaten Pemalang tahun 2006-2010 

Sumber: DPPKAD kabupaten pemalang 

Pajak bumi dan bangunan merupakan satu komponen penerimaan 

pajak yang potensial peranannya dalam meningkatkan penerimaan daerah. 

Maka penulis tertarik mengambil judul “FAKTOR – FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

DI KABUPATEN PEMALANG” 

1.2. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Pemalang? 

Tahun Realisasi PBB 

2006                      Rp   9.371.997.319 

2007 Rp 12.921.820.018 

2008 Rp 12.058.005.261 

2009 Rp 13.220.479.984 

2010 Rp 11.728.656.464 
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b. Apakah laju inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di kabupaten Pemalang? 

c.  Apakah jumlah luas lahan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di kabupaten Pemalang? 

d. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan di kabupaten Pemalang? 

e.  Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di kabupaten Pemalang? 

1.3. Pembatasan masalah  

Obyek penelitian yang digunakan adalah di kantor DPPKAD 

(Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, BPS  di wilayah Kabupaten 

Pemalang). 

1.4. Tujuan penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris 

mengenai permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu: 

a.  Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Pemalang. 

b. Pengaruh laju inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di kabupaten Pemalang. 
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c.  Pengaruh jumlah luas lahan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di kabupaten Pemalang. 

d. Pengaruh jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di kabupaten Pemalang. 

e.  Pengaruh jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di kabupaten Pemalang.    

1.5. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai: 

a. Bagi instansi yang terkait hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna 

dalam pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan 

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Sebagai tambahan refrensi dan acuan mengenai pajak bumi dan bangunan 

khusunya di kabupaten Pemalang. 

c.  Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi 

peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan 

dengan masalah ini. 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN. Berisi tentang Latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Membahas tentang pengertian 

pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, insiden pajak, efek perpajakan dalam 

perekonomian, pengaruh PDRB terhadap pajak, pengaruh inflasi terhadap 

pajak, pengaruh jumlah wajib pajak terhadap pajak, pengaruh luas lahan 

terhadap pajak,  pengaruh jumlah penduduk terhadap pajak, studi terdahulu, 

kerangka pemikiran, hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Berisi tentang metode 

penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan 

pengukurannya, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Ini berisi tentang uji 

pemilihan Model (uji MWD, uji regresi linier berganda), uji statistik, uji 

asumsi klasik. 

BAB V PENUTUP. Ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, 

serta saran yang perlu untuk disampaikan. 

 


