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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang terbagi atas berbagai provinsi dan daerah 

kabupaten kota. Setiap daerah berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya 

sendiri. Ditetapkannya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya, untuk meningkatkan 

pelayanan setiap daerah berhak melakukan pemungutan kepada masyarakat 

sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang. Hal ini untuk meningkatkan 

pembangunan  daerah dan membiayai pengeluaran pemerintah seperti membiayai 

admisistrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastuktur, menyediakan 

fasilitas pendidikan dan kesehatan ,dan lain-lain.  



2 
 

Pembangunan daerah memberikan dampak positif bagi perkembangan 

pemerintah daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber 

penerimaan daerah yang ada di daerah tersebut, pendapatan daerah menjadi sumber 

untuk membiayai pembangunan suatu daerah dan juga untuk menjadikan 

pemerintah daerah yang mandiri.  

 Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan  daerah  merupakan  semua  hak  daerah  

yang diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  

anggaran  yang bersangkutan, sumber pendapatan daerah bersumber dari 

Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan Lain-lain 

pendapatan daerah yang sah.  

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah. 

Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi  pajak negara/pusat dan 

pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2018:13) Pajak negara yang sampai saat ini 

masih berlaku adalah: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan 

Bangunan (khususnya sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan Pajak Daerah merupakan 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu: pajak Provinsi dan pajak 

Kabupaten/Kota. Pajak tingkat Kabupaten atau Kota meliputi: Pajak Reklame, 
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Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Menurut Prawoto (2011:25) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan 

yang dikenal sebagai pajak objektif dan bersifat kebendaan karena besarnya 

ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh ukuran, letak, 

dan kualitas suatu objek pajak. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dipungut atas tanah 

dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang 

lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau 

memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh 

hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang 

diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

Menurut Mardiasmo (2018:396) menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan merupakan hak atas tanah, 

termasuk hak pengelolaan beserta bangunan diatasnya. 
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Kota Sukabumi merupakan salah satu Kota di propinsi Jawa Barat yang 

pemerintah daerahnya dari tahun ke tahun berupaya meningkatkan pendapatan 

daerah, berikut  pendapatan daerah yang diterima Kota Sukabumi: 

Sumber : BPKD (diolah penulis) 

Gambar 1.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016-2018 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai 

tahun 2018 realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target anggaran yang telah 

ditetapkan, persentase pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2016-2018 hanya 

mencapai angka 96-98% menandakan pendapatan daerah tahun 2016-2018 tidak 

optimal, hal ini dikarenakan masih ada sumber pendapatan daerah yang belum 

memenuhi target anggarannya. 
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Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah daerah adalah dengan usaha 

mengoptimalkan penerimaan dengan cara melakukan pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh pemerintah daerah Kota 

Sukabumi terdiri dari beberapa sektor, diantaranya 1)pajak bumi dan bangunan 

sektor Perdesaan dan Perkotaan yang masuk kedalam pendapatan daerah melalui 

pajak daerah,  2)sektor Pertambangan, 3)sektor biaya pemungutan, dan 4)sektor 

pengembalian pusat yang masuk ke pendapatan daerah melalui dana perimbangan 

bagi hasil pajak. Sedangkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan  yang diterima oleh pemerintah Kota Sukabumi bersumber dari pajak 

daerah. Berikut data penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan yang diperoleh Kota Sukabumi. 

Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan Kota Sukabumi 

Tahun Anggaran 2016-2018 

Tahun Pajak Bumi dan 

Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

2016 15.302.642.574,00 18.096.215.709,00 

 

2017 12.586.560.943,00 

 

15.530.080.503,00 

 

2018 13.224.024.128,00 

 

21.435.766.093,00 

 

Sumber : BPKD (diolah penulis) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui realisasi penerimaan dari Pajak 

Bumi dan Bangunan  dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari tahun 
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2016 sampai tahun 2018. Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan ditahun 

2017, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ditahun 2017 dan 2018 lebih 

rendah dibandingkan tahun 2016, sedangkan penerimaan Bea perolehan Hak atas 

dan Bangunan  mengalami penurunan ditahun 2017 yang dimana penerimaannya 

lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.  

Secara teknis, pemungutan pajak bumi dan bangunan Kota Sukabumi 

pembayarannya telah menggunakan aplikasi khusus pembayaran PBB atau bisa 

melalui bank, hal ini menjadi salah satu kendala pemerintah daerah dalam 

pemungutannya dikarenakan masih ada masyarakat yang belum melek teknologi 

dalam pembayaran PBB sehingga terjadi penunggakan pembayaran, selain itu 

masih ada wajib pajak yang menunggak hingga bertahun-tahun, ada wajib pajak 

yang tidak berdomisili pada objek pajak dan masih ada penerimaan pajak bumi dan 

bangunan tahun 2017 dan 2018 yang kurang salur dan belum ditransferkan 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kota Sukabumi. Sedangkan BPHTB 

merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, tanah  dan bangunan 

merupakan investasi yang harganya cenderung naik, maka dari itu pemindahan 

kepemilikan tanah dan bangunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

daerah. Dalam pelaksanaannya BPHTB dipungut menggunakan sistem self 

assesment yang mengandung arti bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung 

dan menilai pemenuhan kewajiban pajaknya sehingga penentuan pajak terutang  

dipercayakan kepada wajib pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan wajib 

pajak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya. BPHTB dipungut 

berdasarkan transaksi jual-beli atau pemindahan hak lainnya sehingga penerimaan 
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BPHTB tidak dapat diprediksi.  Hal ini menjadi penyebab terjadinya fluktuasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

Adapun penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap pendapatan daerah sebelumnya telah 

dilakukan oleh beberapa orang yang penulis rinci pada tabel dibawah ini:                                                                                                                                                                                                          

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

A.Tendri 

Esse Irham, 

Samsul 

Bachri dan 

M. Halim 

(2011) 

Pengaruh Pajak 

Bumi dan Bangunan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota 

Palopo 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 

persamaan regresi linear sederhana Y= -

330,29+265,16X, dimana pajak bumi dan 

bangunan memberi pengaruh sebesar 14,123 

persen bagi pendapatan asli daerah. 

Kesimpulannya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kota Palopo, sehingga pemerintah dituntut untuk 

lebih meningkatkan lagi kebijakannya yang 

berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan 

 

Berliana Esti 

Widari 

(2013) 

Analisis Penerimaan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan Terhadap 

Pendapatan Daerah 

Kota Surabaya 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 

pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya 

menunjukkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan masih sangatlah kurang, karena kurang 

pemahaman wajib pajak terhadap fungsi 

penerimaan pajak. Keefektifitasnya dari tahun 

2011 sampai tahun 2013 meningkat meskipun 

belum mencapai target. Kontribusi terhadap 

pendapatan daerah sangatlah kurang, karena dari 

tahun 2011 sampai tahun 2013 menurun bahkan 

tidak mencapai 50%. 

Komang 

Yogi dan 

Made Yenni 

(2011) 

Pengaruh 

desentralisasi 

BPHTB terhadap 

Secara  korelasi menyatakan bahwa desentralisasi 

BPHTB memiliki korelasi yang kuat terhadap 

pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah di 

Kabupaten Badung. Hasil analisis korelasi DBH 
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Sumber : Diolah penulis tahun 2019 

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh 

penulis yaitu perbedaan judul penelitian, variabel penelitian dan lokasi penelitian. 

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki pengaruh 

dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan  

tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Daerah dan ada Pajak Bumi dan 

Bangunan masih sangat kurang efektif , karena masih kurangnya pemahaman wajib 

pajak terhadap fungsi penerimaan pajak. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Daerah. 

penerimaan daerah 

kabupaten Badung. 

juga memiliki juga korelasi yang kuat terhadap 

pendapatan daerah namun tidak signifikan. 

Vinna 

Kunarto 

(2013) 

Pengaruh Pajak 

Bumi dan Bangunan 

dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Bandung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap PAD, dan 

untuk BPHTB tidak mempunyai pengaruh 

terhadap PAD. Sedangkan untuk PBB dan 

BPHTB secara simultan sama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap PAD. 

Nailatun 

Najichach 

(2015) 

Pengaruh Pajak 

Bumi dan Bangunan 

dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan Terhadap 

Pendapatan Daerah 

Kota Bekasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB secara 

parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap 

Pendapatan Daerah Kota Bekasi, ini dapat dilihat  

dari uji t yang menunjukkan t hitung 0,915 lebih 

kecil dari t tabel 2,014 (t hitung <  t tabel), dan 

untuk BPHTB mempunyai pengaruh terhadap 

Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dapat dilihat 

bahwa t hitung 5,830 lebih besar dari t tabel 2,014 

(t hitung > t tabel) Sedangkan untuk PBB dan 

BPHTB secara simultan mempunyai pengaruh 

terhadap Pendapatan Daerah Kota Bekasi karena 

dari hasil Uji F diperoleh F hitung 18,712 lebih 

besar dari F tabel 3,204 (F hitung > F tabel). 
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Berdasarkan fenomena masalah dan penelitian terdahulu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah” 

(Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi). 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Realisasi Pendapatan daerah Kota Sukabumi dalam mencapai targetnya 

tidak optimal. 

2. Masih ada sumber pendapatan daerah yang belum memenuhi target 

anggarannya. 

3. Terjadinya penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ditahun 2017. 

4. Terjadinya Penurunan penerimaan Bea perolehan Hak atas dan Bangunan 

ditahun 2017.  

5. Masih ada masyarat yang belum melek  teknologi dalam pembayaran PBB 

mengingat pemungutan PBB di Kota Sukabumi sudah menggunakan 

aplikasi khusus pembayaran PBB atau bisa disetor langsung ke bank 

sehingga terjadi penunggakan pembayaran. 

6. Masih ada wajib pajak yang menunggak hingga bertahun-tahun. 

7. Wajib pajak tidak berdomisili pada objek pajak. 
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8. Masih ada penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2017 dan 2018 yang 

kurang salur dan belum ditransferkan pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah Kota Sukabumi. 

9. BPHTB dipungut menggunakan sistem self assesment yang mengandung 

arti bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung dan menilai 

pemenuhan kewajiban pajaknya sehingga penentuan pajak terutang  

dipercayakan kepada wajib pajak, sehingga tidak menutup kemungkinan 

wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajaknya. 

10. BPHTB dipungut berdasarkan transaksi jual-beli atau pemindahan hak 

lainnya sehingga penerimaan BPHTB tidak dapat diprediksi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 

Pendapatan Daerah Kota Sukabumi ? 

2. Bagaimana pengaruh  penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Sukabumi ? 

3. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota 

Sukabumi ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap 

Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan teoritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam studi yang dipelajari khususnya mengenai ekonomi maupun 

perpajakan. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan memperluas ilmu yang 

berharga bagi penulis sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai 

pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. 

b. Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan memberi masukan yang positif  terhadap 

kebijakan yang nantinya akan diambil dalam menentukan kebijakan untuk 

peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan dan Pendapatah Kota Sukabumi. 
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3. Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk melengkapi sarana yang 

dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan. 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan  memberikan informasi kepada masyarakat  

mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan yanng diperoleh pemerintah daerah Kota 

Sukabumi. 

 


