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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan 

perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, maka bumi, perairan dan 

kekayaan alam mempunyai arti dan fungsi penting dalam mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 

Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) bahwa : “ Bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.” 

Bagi mereka yang memperoleh manfaat dari sumber daya alam baik 

untuk tempat tinggal maupun untuk usaha perekonomian, karena telah 

mendapatkan sesuatu hak dari Negara, maka wajib menyerahkan sebagian 

kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara dalam bentuk pembangunan.  

H. Rochmat Soemitro, memberikan pengertian pajak sebagai berikut : 

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari 

sektor pertikelir ke sektor Negara) berdasarkan Undang – Undang yang dapat 

dipaksakan atau langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk kepentingan 

umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk 

mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.” 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, kebijaksanaan yang 

akan ditempuh antara lain adalah mengoptimalkan sumber – sumber obyek 
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pendapatan daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. 

Sedangkan kesadaran masyarakat untuk secara jujur dan bertanggung jawab 

terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan 

sejak dini disertai dengan langkah keteladanan serta diikuti dengan 

peningkatan kualitas pelayanan pemerintah serta sanksi yang tegas.’ 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat 

penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional 

sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan oleh karena itu, perlu dikelola 

dengan meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuannya. 

Pajak juga sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat 

penting dan perlu ditingkatkan peranannya secara bertahap sesuai 

kemampuan masyarakat dan berdasarkan prinsip keadilan disertai dengan 

meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Upaya pemerintah 

dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak dengan adanya reformasi 

perpajakan pada tanggal 1 januari 1984 tentang perubahan pajak. Langkah ini 

diambil karena peraturan perpajakan yang masih berlaku tidak sesuai dengan 

struktur dan organisasi pemerintah, tidak sesuai dengan perkembangan 

perekonomian yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga sangat rumit dan 

sukar dipahami oleh pembayar pajak (Wirawan, 2003:4) dalam Mayasari 

(2011). 

Tujuan utama dari pembaruan perpajakan adalah untuk menggalakkan 

kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih 
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mengerahkan lagi segenap kemampuan sendiri serta lebih memberikan 

kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembiayaan pembangunan sesuai kemampuannya. Kemampuan itu diarahkan 

agar kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dan 

sumber – sumber dalam negeri semakin meningkat. Perubahan besar pada 

sistem pajak nasional dan daerah merupakan langkah yang logis untuk 

langkah berikutnya. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah tetapi bukan termasuk sumber pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan 

Bangunan yang selanjutnya disebut PBB merupakan pajak pusat, sedangkan 

daerah hanya menerima bagian sebagai dana perimbangan.  Sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985, hasil penerimaan pajak ini 

diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang 

bersangkutan dengan letak obyek pajak sehingga sebagian 90% hasil 

penerimaan tersebut diserahkan kepada daerah dengan rincian 16,2% 

diserahkan ke propinsi, 64,8% merupakan bagian kabupaten atau kotamadya 

dan 9% merupakan biaya pungutan.  

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang hasil 

penerimaannya diserahkan kembali ke pemerintah daerah dalam hal ini 

adalah pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Boyolali sehingga dapat 

memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai 

pembangunan didaerahnya. Pada hakekatnya, Pajak Bumi dan Bangunan 

merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam 
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pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam 

pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan 

kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang 

memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. 

Hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat 

diarahkan pada tujuan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Boyolali, 

terutama untuk pembangunan sarana berbagai kepentingan umum, seperti 

perbaikan jalan, pengadaan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana lain yang 

berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola oleh pemerintah.  

Dalam pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali diperlukan dana 

yang cukup besar dimana dana tersebut diperoleh dari pajak daerah, 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah 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 BOYOLALI” 

 

B.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali? 
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2. Seberapa besar pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kabupaten Boyolali? 

3. Seberapa besar pengaruh jumlah kepala keluarga terhadap penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali? 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Obyek penelitian yang digunakan adalah kantor Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

DPPKAD, dan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut juga BPS di 

Kabupaten Boyolali.  

 

D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali. 

 

E.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti 

 Untuk dapat meningkatkan pengetahuan dalam ilmu Perpajakan.  

2. Bagi masyarakat 

 Untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang 

perpajakan khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.  
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3. Bagi pemerintah 

 Memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya berkaitan dengan 

pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan perpajakan 

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.  

4. Bagi civitas akademika 

 Merupakan bagian dari sumbangan untuk Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi diperlukan untuk menghasilkan suatu sistem 

penulisan yang terarah dan dapat dimengerti dengan mudah. Untuk keperluan 

tersebut penulis menguraikan pembahasan skrispi dalam bab demi bab 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah, pebahasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Membahas tentang pengertian pajak, 

Pajak Bumi dan Bangunan, pengaruh PDRB terhadap pajak, pengaruh inflasi 

terhadap pajak, pengaruh jumlah kepala keluarga terhadap pajak, studi 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Membahas tentang metode 

penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, serta metode analisis 

data. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Membahas tentang uji 

pemilihan model uji regresi linier berganda, uji statistik, uji asumsi klasik. 

BAB V PENUTUP. Berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, 

serta saran yang perlu disampaikan.  
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