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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta 

pembangunan nasional, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan 

memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berbagai upaya dalam rangka mewujudkan program pembangunan 

secara merata di seluruh wilayah Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah. 

Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah adalah menetapkan kebijakan 

desentralisasi. Saragih (2003) dalam Prihandono (2014) mendefinisikan 

bahwa desentralisasi adalah diserahkannya sebagian atau seluruh wewenang 

pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah, dimana distribusi dari kewenangan 

tersebut harus dijalankan dengan keleluasaan dan prakarsa sendiri. 

Desentralisasi terbagi menjadi tiga bentuk yaitu, desentralisasi fiskal, 

desentralisasi politik, dan desentralisasi administratif. Pelaksanaan 



2 
 

desentralisasi fiskal bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan 

sumber pembiayaan. Sumber dana yang dapat diandalkan untuk melaksanakan 

kegiatan pembangunan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah. 

Komponen utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang 

pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. 

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. 

Hampir sebgaian besar masyarakat memiliki tanah dan bangunan, maka 

sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan karena tanah dan bangunan dapat diidentifikasi dan ditemukan 

(Damaiyanti : 2014). 

Dalam rangka menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur 

pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem dan 

retribusi daerah maka telah terbit Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara garis besar Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur adanya perluasan objek pajak daerah 

dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, 

memberikan diskresi penetapan tarif pajak daerah kepada daerah. Sumber-
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sumber penerimaan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

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 diterangkan dalam dana pertimbangan walaupun cukup 

besar nilainya dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah. Selain itu 

juga disebabkan dana pertimbangan termasuk dalam pajak pusat yang mana 

masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat. Artinya 

tidak keseluruhan pendapatan dapat dikontribusikan pada pemerintah daerah 

(Putri : 2014). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan 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. Pengalihan 
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Kewenangan PBB P2 dimulai dari proses administrasi sampai penerimaan 

pembayaran pajak. Pengalihan ini membuat Pemerintah Daerah harus segera 

melakukan langkah-langkah persiapan dalam pengelolaan PBB P2 sehingga 

tidak memberikan masalah dan bisa memberikan dampak positif terhadap 

penerimaan pajak daerah. 

Kabupaten Boyolali merupakan daerah berkembang yang dibuktikan 

dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan baik berupa pusat 

perbelanjaan, pariwisata, tempat hiburan, dan juga badan usaha yang bersifat 

swasta maupun pemerintah yang telah ikut menyumbang sebagai sumber 

pendapatan Asli Daerah. 

Penelitian yang berkaitan dengan Penerimaan PBB Paska UU PDRD 

(UU No 28 tahun 2009) ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, 

diantaranya yaitu,  Prathiwi, Herawati, dan Sulindawati (2015) tentang  

Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan (PBB P2) serta efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota 

Denpasar Tahun 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala 

yang dialami oleh pemerintah kota Denpasar adalah karena PBB P2 

merupakan pajak baru sehingga pemda mengalami kesulitan dalam 

pengelolaannya, aplikasi SISMIOP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak tidak berjalan dengan baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai 

serta membutuhkan biaya yang besar, serta sumber daya manusia yang tidak 

optimal dalam memberikan pelayanan. Pemerintah kota Denpasar melakukan 

tiga tahapan strategi yaitu tahap perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, 
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dan evaluasi strategi. Penerimaan PBB P2 kota Denpasar tergolong sangat 

efektif dengan presentase di atas seratus persen. Damaiyanti dan Setiawan 

(2014) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap 

PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009-2013 

sangat efektif dengan rata-rata diatas 100 persen, yaitu 121,42 persen. 

Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawah %0 persen, yaitu 

18,62 persen.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “EVALUASI PENERIMAAN PBB 

PASKA UU PDRD (UU NO 28 TAHUN 2009) (Studi Kasus di Wilayah 

Kabupaten Boyolali)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan mengevaluasi tentang Penerimaan PBB Paska UU PDRD 

(UU No 28 tahun 2009) studi kasus di wilayah Kabupaten Boyolali. Sehingga 

dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan penerimaan PBB setelah diberlakukannya 

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

2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PBB setelah diberlakukannya 

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



6 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan penerimaan PBB setelah 

diberlakukannya Undang-undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah) 

2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB setelah 

diberlakukannya Undang-undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

informasi dan dasar pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten 

Boyolali dalam pengambilan yang terkait dengan perencanaan dan 

pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat 

lebih mengetahui mengenai penerimaan PBB setelah diberlakukannya 

Undang-undang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 
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3. Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang penerimaan PBB setelah diberlakukannya Undang-undang PDRD 

(Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 

4. Bagi Penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca maupun sebagai referensi perbandingan dan penunjang dalam 

penelitian serupa atau yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk member gambaran 

penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I.PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat, serta sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori yang mendukung penelitian dalam 

menganalisis hasil penelitian yaitu Teori Legitimasi, Desentralisasi. Pajak, 

Pajak Bumi dan Bangunan, Efektivitas Penerimaan PBB, Perbedaan antara  

UU PBB dan UU PDRD, Evaluasi Pertumbuhan dan tingkat efektivitas 

penerimaan PBB, Penelitian terdahulu dan Kerangka Pemikiran. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi Objek 

Penelitian, Metode Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan 

Data dan Metode analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian dan analisis data tentang gambaran umum 

objek penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  

(DPPKAD) Kabupaten Boyolali serta Analisis Data dan Pembahasan hasil 

penelitian.  

BAB V. PENUTUP 

Menyajikan simpulan yang diperoleh, serta saran-saran yang perlu 

disampaikan. 


