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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan  

kesejahteraan rakyat. Salah satu ketersediaan dana pembangunan diperoleh 

dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau 

bangunan.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu 

penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan 

kembali kepada daerah yang memungutnya, PBB dikenakan pada 5 sektor 

yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan 

Masalah yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah 

lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam 

melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin 

meningkat. Dalam hal ini, akan dikupas lebih dalam mengenai pajak bumi dan 

bangunan, dikarenakan kontribusi PBB terhadap kelangsungan pelaksanaan 

pembangunan yang terangkum dalam dana pertimbangan walaupun cukup 

besar nilainya dianggap tidak cukup menompang pendapatan daerah. Selain 

itu juga disebabkan dana pertimbangan termasuk dalam pajak pusat yang 

mana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat. 
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Artinya tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah 

daerah. (Sari, 2010;174) 

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara efektif berlaku sejak Januari 2001, 

yang dilanjutkan dengan penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah  yang berlaku sejak diundangkannya, yaitu tanggal 15 

Oktober 2004, menandakan adanya kesungguhan pemerintah dan wakil rakyat 

untuk melaksanakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab kepada  daerah secara proporsional yang 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 

nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Dalam upaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis  dan struktur 

pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem 

perpajakan dan  retribusi  daerah maka telah terbit Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang biasa disebut 

juga sebagai UU PDRD. Secara  garis besar Undang-Undang Nomor 28 

Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur adanya  

perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak 

daerah dan retribusi daerah, menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak 

daerah, memberikan diskresi penetapan tarif pajak daerah kepada daerah. 
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Sumodiningrat (1997:44) mengungkapkan bahwa  makin 

meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kepada masyarakat akan memberikan kemudahan dan kenyamanan 

dalam melaksanakan kegiatan ekonominya dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat membayar pajak dan retribusi. 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  2009  tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola 

oleh pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah 

daerah. Pelimpahan pengelolaan  PBB P2 paling lambat tahun 2014 (pasal 182 

ayat (1) UU PDRD)  akan beralih dari pemerintah pusat ke daerah. 

Dalam UU ini, penerimaan beberapa jenis pajak daerah di 

earmarking” dimana daerah dipacu untuk secara bertahap dan terus menerus 

melakukan perbaikan (sustainable development) kualitas pelayanan publik di 

daerahnya untuk mendanai pengeluaran yang berkaitan dengan pajak yang 

dipungut. 

Pengalihan kewenangan ini dimulai dari proses administrasi sampai 

penerimaan pembayaran pajak. Pengalihan ini membuat pemerintah daerah 

harus segera melakukan langkah-langkah persiapan sehingga tidak 

memberikan masalah pada pengelolaannya dan bisa memberikan dampak 

positif terhadap penerimaan pajak daerah. 

Lahirnya kebijakan yang membuat pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dialihkan kepada pemerintah 
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daerah akan membawa pengaruh atau perubahan dalam pola pemungutan 

pajak daerah. Berdasarkan latar belakang diatas mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “EVALUASI PENERIMAAN PBB 

PASKA UU PDRD ( UU NO 28 TAHUN 2009) ( Studi Kasus Diwilayah 

Kabupaten Sukoharjo )”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada peningkatan penerimaan PBB setelah diberlakukannya 

Undang-undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ?  

2. Apakah penerimaan PBB setelah diberlakukannya Undang-undang PDRD 

(Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sudah efektif  atau belum ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis adanya peningkatan penerimaan PBB setelah 

diberlakukannya Undang-undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah). 

2. Untuk menganalisis penerimaan PBB setelah diberlakukannya Undang-

undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) sudah efektif  atau 

belum 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya 

dibidang perpajakan mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

paska diberlakukannya Undang-Undang PDRD (Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah). 

2. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan 

serta mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka baik ditingkat 

Fakultas maupun di tingkat Universitas. 

3. Bagi penelitian yang lain 

Sebagai bahan masukan peneliti yang lain yang berminat pada masalah 

yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga kelemahan yang ada dalam 

penelitian ini dapat lebih diperbaiki. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab 

pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab analisis data, dan 

pembahasan dan penutup. 
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BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang uraian latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Berisi tentang teori yang 

mendukung peneliti dalam menganalisis hasil penelitian serta penelitian 

terdahulu sebagai pernyataan yang akurat untuk mendukung masalah yang 

diteliti.  

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisikan hal-hal yang 

dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, yang terdiri dari 

Obyek penelitian, Metode Penelitian, Data dan Sumber data, Metode 

Pengumpulan Data dan Metode analisis data. 

BAB IV ANALlSIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi 

tentang gambaran umum objek penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolahan 

Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sukoharjo serta Analisis Data dan Pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 


