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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah merupakan pajak yang bersifat 

objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan 

objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek 

pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam 

menentukan besarnya pajak terutang. Menurut Peraturan Walikota Bandung No 309 

Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan “Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak 

atas bumi dan/atau Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka 

penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang 

seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun 

sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan 
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kapasitas yang dimiliki keuangan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Tujuan dari otonomi daerah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan 

kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi 

maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan 

hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya 

sendiri. Agar terwujudnya pelaksanaan seperti itu pemerintah daerah memerlukan 

usaha-usaha untuk mendanainya, seperti menggali potensi dan mengidentifikasi 

sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu 

menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik 

untuk belanja rutin maupun pembangunan. Artinya kegiatan belanja negara maupun 

pembangunan akan optimal apabila penerimaan pajak optimal.  

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, 

sekaligus menjadi ibu kota Provinsi tersebut. Kota Bandung merupakan salah satu 

kota tujuan pariwisata dan bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat domestik 

maupun asing. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan 
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pertumbuhan ekonomi kota ini disamping terus berkembangnya sektor industri. Hal 

tersebut berdampak pada semakin besar jumlah penduduk usia produktif yang tertarik 

dan datang untuk mencari pekerjaan di kota Bandung. Dari aktifitas ekonomi 

tersebut, semakin banyaknya peluang kerja di sektor industri dan perdagangan di 

Kota bandung berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut, 

bahkan dari para pendatang tidak sedikit yang memutuskan untuk menetap lebih lama 

bahkan selamanya. Tingginya minat pendatang untuk menetap lebih lama mendorong 

mereka ingin memiliki aset berupa tanah dan bangunan guna memenuhi kebutuhan 

hidup. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanah dan bangunan bisa juga 

dijadikan investasi. Besarnya minat masyarakat untuk memiliki asset berupa tanah 

dan bangunan bedampak terhadap besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Dengan besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut akan 

meningkatkan pendapatan pajak yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 
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Tabel 1.1 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung Tahun 2012-2016 

Tahun Anggaran Realisasi Pencapaian 

2012 Rp.933.920.994.572,00 Rp.1.005.583.424.429,00 107,67% 

2013 Rp.1.407.759.106.133,00 Rp.1.442.775.238.323,00 102.48% 

2014 Rp.1.808.509.055.075,00 Rp.1.716.057.298.378,00 94,88% 

2015 Rp.2.066.246.830.526,00 Rp.1.859.694.643.505,00 90,00% 

2016 Rp.2.767.404.903.364,00 Rp.2.152.755.704.962,00 77,78% 

Sumber: BPPD Kota Bandung Tahun 2017 

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa persentase pencapaian Pendapatan Asli 

Daerah selama tahun 2012-2016 telah mengalami penurunan, pada tahun 2012 

persentase pencapaiannya sebesar 107,67%, pada tahun 2013 pencapaiannya 

mengalami penurunan menjadi 102,48%, pada tahun 2014 pencapaiannya sebesar 

94,88%, pada tahun 2015 pencapaiannya sebesar 90,00% dan pada tahun 2016 pun 

mengalami penurunan menjadi 77,78%. 

Pertumbuhan PAD yang positif tidak terlepas dari kontribusi pajak daerah 

yang ada didalamnya. Menurut Alfan (2015) pentingnya pajak sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-

undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas 

bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerahpun meningkat, sehingga 

daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. 
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Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan 

Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang di dalamnya 

mengatur mengenai 9 (Sembilan) jenis pajak yang dikelola meliputi : 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Parkir; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

7. Pajak Reklame; 

8. Pajak Air Tanah; 

9. Pajak Bumi dan Bangunan;  

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang potensial karena tingginya 

minat pendatang untuk menetap lebih lama mendorong mereka ingin memiliki aset 

berupa tanah dan bangunan guna memenuhi kebutuhan hidup. 

Berikut laporan realisasi anggaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dari tahun 2013 

sampai dengan 2017 : 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

Tabel 1.2 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

 Kota Bandung Tahun 2013-2017 

Tahun Anggaran Realisasi Pencapaian 

2013 Rp.277.000.000.000,00 Rp.280.104.269.023,00 101,12% 

2014 Rp.360.000.000.000,00 Rp.372.575.609.204,00 103,49% 

2015 Rp.422.000.000.000,00 Rp.399.912.248.339,00 94,76% 

2016 Rp.415.000.000.000,00 Rp.417.139.352.208,00 100,51% 

2017 Rp.578.500.000,.000,00 Rp.542.756.111.321,00 93,82% 

Sumber: BPPD Kota Bandung Tahun 2017 

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya 

mengalami peningkatan didalam pencapaian realisasi terhadap target yang telah 

ditetapkan kecuali pada tahun 2015 dan 2017 realisasi pada penerimaan pajak daerah 

tidak mecapai target. Akan tetapi di dalam presentasenya penerimaan pajak Bumi dan 

Bangunan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah dan adanya penambahan kewenangan pengelolaan pajak daerah dari 

sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) yang sebelumnya menjadi Pajak Pusat berubah menjadi Pajak Daerah yang 

berdampak terhadap bertambahnya pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. 
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Namun berdasarkan wawancara kepada salah satu staff PBB menunjukkan 

data tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum stabil dikarenakan: 

1). Realisasi PBB setiap tahun menurun. 2) Belum tegasnya sanksi bagi wajib pajak 

yang melanggar. 3) wajib pajak membayar PBB apabila ada keperluan saja, seperti 

tanahnya akan dijual karena harus ada laporan pembayaran PBB atau ada pengurusan 

pemerintahan yang lain. 4) Wajib pajak bersikap kurang peduli terhadap surat teguran 

khususnya orang pribadi. 

Melihat data dan fenomena tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan 

salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah (BPPD) Kota Bandung”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah diantaranya sebagai berikut : 

1. Realisasi PBB setiap tahun menurun. 

2. Belum tegasnya sanksi bagi wajib pajak yang melanggar. 
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3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan khususnya orang pribadi. 

4. Banyaknya wajib pajak yang membayar pajak apabila ada keperluan saja. 

1.3 Rumusan Masalah 

Meninjau dari latar belakang yang telah disampaikan, penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

“Adakah pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) 

Kota Bandung tahun 2013-2017 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: “Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah (BPPD) Kota Bandung tahun 2013-2017”. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta 

memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama 

perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik pada umumnya, 

khususnya mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan. 
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2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap 

masalah pengambilan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

1.6 Kerangka Pemikiran  

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih 

besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi 

kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih 

efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah 

masing-masing. Adapun keuntungan dari dianutnya desentralisasi adalah mengurangi 

bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan dan dalam menghadapi 

masalah-masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan cepat, daerah 

tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat (Riwu Kaho dalam Aries, 

2012) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Hilarius (2010: 89) adalah: 

- Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-

rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Indonesia. 

- Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, dan tempat usaha. 
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Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik 

untuk belanja rutin maupun pembangunan. Artinya kegiatan belanja negara maupun 

pembangunan akan optimal apabila penerimaan pajak optimal.  

Menurut Rahayu, (2013:27) Faktor-faktor yang berperan penting dalam 

mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara antara 

lain adalah: 

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan 

perpajakan 

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi 

penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya 

kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang tidak akan menimbulkan 

salah interprestasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang 

dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan 

sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana 

mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini 

akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. 

Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan 

terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak 

rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib 

Pajak. 

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang 

perpajakan 

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan 

merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang 

memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan 

ekonomi dan sosial negara. Pemerintah harus mengakomodir kebijakan 

yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, 

sehingga ketidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang 

berubah butuh waktu lama dapat di atasi. Kebijakan dalam hal ini adalah 

dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun Surat Edaran dari 

DJP, untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara 

rinci dalam undang-undang. 

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat 

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena 

kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif 

bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui 



11 
 

 
 

pemungutan pajak, sistem administrasi memegang peran penting. Unit-

unit penting sebagai kunci strategi dalam organisasi pengadministrasian 

(kantor pelayanan pajak) sebagai operating arms dari pemerintah harus 

memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.   

4. Pelayanan  

Karanta et. Al (2000) menekankan bahwa kualitas pelayanan yang 

dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang 

sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. 

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai 

wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah 

memberikan pelayanan prima kepada Wajib pajak  dalam mengoptimalkan 

penerimaan negara. 

5.  Kesadaran dan pemahaman warga negara 

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta 

tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara 

umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan 

perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas 

kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh 

dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup 

yang diperoleh maka akan dapat memahami bahwa dengan tidak 

memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi 

maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar 

pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. 

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral 

tinggi) 

Kualitas petugas pajak sangat menentukan aktivitas undang-undang dan 

peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik 

sepanjang yang menyangkut kecukupan teknis, efisien, dan efektif dalam 

hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil. 

 

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di 

Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, 

sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yang pada gilirannya akan 

memberikan manfaat dalam pembangunan daerah (Hasannudin: 2015) 

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 
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pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud 

desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasakan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Aries Djaenuri (2012:88) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 

Adapun pengukuran terhadap PAD yang bersunber dari Pajak Bumi dan 

Bangunan dikemukakan oleh Halim (2008: 113), yaitu intensifikasi. Intensifikasi 

adalah suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan 

sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang 

telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang 

lebih giat, ketat, dan teliti. 

Dengan demikian, kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol 

publik. Karena fungsi yang sangat strategis dan prosesnya yang memungkinkan ada 

kontrol publik, maka intensifikasi pendapatan dari sektor pajak merupakan langkah 

yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya penerimaan 

dari Pendapatan Asli Daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus 

dan berlanjut agar Pendapatan Asli Daerah tersebut terus meningkat, sehingga 
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akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan 

dari pemerintah pusat.  
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Untuk lebih jelasnya, model kerangka pemikiran dipaparkan sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Kerangka Pemikiran 

Input  Proses  Output 

1. Undang-

Undang No 

28 Tahun 

2009 tentang 

Pajak daerah 

dan Retribusi 

Daerah 

2. Perda Kota 

Bandung No 

20 Tahun 

2011 
 

 1. Kejelasan dan 

kepastian 

peraturan 

perundang-

undangan 

perpajakan 

2. Kebijakan 

pemerintah 

dalam 

mengimplemtasi

kan undang-

undang 

perpajakan 

3. Sistem 

administrasi 

perpajakan yang 

tepat 

4. Pelayanan  

5. Kesadaran dan 

pemahaman 

warga negara 

6. Kualitas petugas 

pajak 

(intelektual, 

keterampilan, 

integritas, dan 

moral tinggi) 

 

Rahayu, 

(2013:27) 

  
 

Adanya 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah  

 

 

 

 

 

 

Halim (2008: 

113) 

 

 

Feedback 



15 
 

 
 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti mengemukakan hipotesis konseptual dari penelitian ini adalah :” Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh positif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

H1: Terdapat pengaruh positif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 


