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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah sebuah Negara berkepulauan yang memiliki banyak 

daerah dari Sabang sampai Marauke. Pembangunan di Indonesia sendiri masih 

perlu peningkatan salah satunya pembangunan di kota dan desa. Maka dari itu 

Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan yang merata di setiap daerah di 

Indonesia.pembangunan daerah ini merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Setelah Indonesia mengalami perubahan pada bidang kepemerintahan dan pada 

segi bidang pengelola keuangan pada tahun 1999 menetapkan UU No. 22 Tahun 

1999 (direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang otonomi daerah yang setiap 

daerah di berikan hak dalam mengatur masalah daerah nya masing-masing secara 

mandiri termasuk dalam mencari sumber pendapatan daerah nya.  

Sumber pendapatan yang didapat oleh pemerintah daerah yaitu berasalah dari 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang sah. Berikut laporan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Sukabumi yang 

bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015 – 2019 :  
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Tabel 1.2 

Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi 2015-2019 

Tahun Pendapatan Asli Daerah  

2015  Rp       268.755.469.000  

2016  Rp       339.578.789.300  

2017  Rp       323.873.251.431  

2018  Rp       351.290.601.720  

2019  Rp       376.146.456.876  

Sumber : BAPPEDA Kota Sukabumi 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

terdapat dua jenis pajak yang dialihkan kewenangannya kepada daerah yaitu Pajak 

Bumi dan Bangunan Daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)  dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

PBB P2 merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang 

dimiliki dan dimanfaatkan oleh pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha (Halim,Abdul, 2016). PBB ini merupakan salah satu jenis 

pajak yang mempunyai potensi karena hampir seluruh rakyat Indonesia 

memilikinya. Pembagian penerimaan PBB diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 169/PMK.07/2007 pada pasal 1 penerimaan Negara yang berasal 

dari Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) terbagi dengan perbandingan 10% untuk 

Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah. Hal tersebut menjadi dasar 

PBB yang mempunyai potensi besar yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah. 

Pajak Bumi dan Bangunan ini mempunyai peranan dalam Pendapatan Asli Daerah 

yang akan digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat sekitarnya seperti 

pembuatan dan perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan jembatan, 
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pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan dan banyak lagi pembangunan 

lainnya yang dikelola pemerintah daerah. 

Seluruh iuaran pajak yang didapat dari wajib pajak,seluruhnya di masukan 

kedalam anggaran pendapatan asli daerah yang nantinya akan digunakan untuk 

pembangunan daerah. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul  

 “KORELASI ANTARA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH KOTA SUKABUMI” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di 

Identifikasi masalah-masalah yang akan diteliti untuk mempermudah pembahasan 

yaitu : 

1. Bagaimana kondisi PBB di Kota Sukabumi ? 

2. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi ? 

3. Bagaimana korelasi PBB pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi  

2. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah  di Kota Sukabumi  
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3. Untuk mengetahui korelasi PBB dengan Pembangunan Asli Daerah di Kota 

Sukabumi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat menambah pengetahuan 

yang lebih dalam bidang Perpajakan khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan 

yang juga mempunyai peranan dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi  

2. Bagi Pembaca 

Harapan yang begitu besar dengan selesainya penulisan Laporan Tugas Akhir 

ini bisa menambah bahan referensi penelitian untuk tahun ajaran selanjutnya serta 

menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan para pembaca dalam bidaang 

Perpajakan dan khusunya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan 

3. Bagi Akademik 

Sebagai bentuk penerapan materi dari apa yang sudah penulis peroleh selama 

perkuliahan di program studi DIII Perpajakan, dan sebagai syarat menempuh ujian 

akhir dari universitas dan sebagai syarat kelulusan. 

4. Bagi Intansi 

Besar harapan penulis Laporan Tugas Akhir ini bisa menjadi bahan acuan 

bagi UPT PBB-P2 dan BPHTB BPKD dalam mengambil keputusan atau dalam 

menentukan kebijakan 
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1.5 Metode Penelitian  

Metode penelitian Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan metode 

desktiptif, menurut (Sugiyono, 2017), pengertian deskriptif adalah : 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan variabel mandiri,baik variabel mandiri, baik hanya pada satu 

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel lainnya ( Variabel mandiri adalah variabel yang berdiri 

sendiri, bukan variabel independen, karena jika variabel independen selalu 

dipasangkan dengan variabel dependen” 

 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan diantara nya: 

1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat secara 

langsung objek yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan secara langsung di kantor 

UPT PBB-P2 BPKD BPHTB Kota Sukabumi. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang terkait. Wawancara ini saya 

lakukan secara langsung kepada para pegawai yang bertugas pada bagian Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

informasi yang di dapat dari dokumen – dokumen, baik dokumen secara tertulis 

maupun dokumen secara elektronik. Pengumpulan data ini saya dapatkan dengan 
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mengumpulkan informasi-informasi yang saya cari melalui buku dan jurnal secara 

elektronik yang ada pada internet. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam penulisan, penulis melakukan penelitian di : 

a. Lokasi  

Unit Pelaksana Teknis PBB – P2 dan BPHTB BPKD daerah JL.Pelabuhan II Km.5 

Cipanengah, Kec Lembursitu, Kota Sukabumi 

b. Waktu  

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan dengan bersamaan nya kegiatan Praktek 

Kerja Lapangan yang dilakukan awal bulan maret tahun 2020 hingga akhir mei 

2020. Adapun jadwal penelitian pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 

Jadwal Penelitian 

   

NO Keterangan BULAN 

MARET APRIL MEI JUNI JULI 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Praktek kerja 

lapangan 

(PKL) 

                                        

                                        

                                        

2 Pengumpulan 

Data LTA 

                                        

                                        

                                        

3 Pengajuan 

Judul 

                                        

                                        

4 Penyusunan 

LTA 

                                        

                                        

5 Bimbingan                                         

6 Persiapan 

Sidang 

                                        

                                        

7 Sidang                                         


