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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahaan dan pembangunannya senantiasa memerlukan sumber penerimaan 

yang dapat diandalkan. Pada saat ini Pembangunan yang dilakukan bangsa 

Indonesia membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. 

Dilihat dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Pemasukan yang diterima 

oleh Negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari Dalam Negeri dan 

bantuan dari Luar Negeri. Pemerintah dari negeri diperoleh dari minyak dan gas 

(migas) dan dari sector non migas (pajak dan non pajak). Sedangkan bantuan dari 

Luar  Negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek. Dari berbagai alternatif 

sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Pajak Daerah menjadi 

salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pemungutan pajak 

daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang pajak daerah yang baru, yaitu 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 

2000, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan 

terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997. 
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Pekanbaru merupakan Kota Provinsi Riau yang juga termasuk salah satu 

daerah otonom. Kalau dilihat dari konsepsi otonomi daerah yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1956 Nomor 19) 

bahwasannya setiap daerah harus mampu mengerjakan dan menjalankan roda 

pemerintahan nya sendiri. Maka dari itu pihak aparat daerah harus mampu 

memenuhi setiap kebutuhan yang ada di daerah ini dan terkhususnya dalam 

melakukan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dapat kita ketahui bahwa sector pajak daerah sendiri merupakan salah satu 

sumber penerimaan Daerah yang terpenting pada Kota Pekanbaru untuk 

membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalm 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan konteks pemberian 

otonomi daerah yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan berbagai-bagai 

pembangunan di daerah melalui pembiayaan sendiri. 

Pajak Daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai 

sendi kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak daerah memiliki objek, 

subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda 

dengan jenis pajak lainnya. Sehingga mungkin saja satu jenis pajak pada suatu 

daerah, mungkin tidak dipungut didaerah lainnya. Selain itu, kalau pun dipungut 

pada berbagai daerah, aturan yang diberlakukan pun tidak sama persis. Salah satu 

kondisi diatas memang dimungkinkan dalam pengenaan dan pemungutan pajak. 

Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang pajak 
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daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan 

jelas.  

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan 

atas harta yang tak bergerak, yang menjadi perhatian utamanya adalah objeknya 

dan oleh karna itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek 

tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karna itu pajak ini 

juga disebut pajak yang Objektif. Berdasarkan Pasal 6, Pasal 11 ayat (8), Pasal 18, 

Pasal 19 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk melengkapi system 

dan prosedur perpajakan Daerah maka perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang 

petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru. 

Menurut Pasal 77 ayat (1) UU tahun 2009 yang menjadi objek Pajak Bumi 

dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang yang dimiliki, kuasi, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah 

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

Di Kota Pekanbaru, dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maksudnya disini 

seluruh aset bangunan yang ada di perkotaan maupun yang ada di perdesaan 

termasuk tambak dan perairan, itu sepenuhnya dipungut Oleh Badan Pendapatan 
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Daerah Kota Pekanbaru. Sejauh ini Pajak Bumi dan Bangunan di Pekanbaru 

belum sepenuhnya optimal karena dalam pelaksanaannya masih mengalami 

hambatan-hambatan baik dalam segi pemungutan maupun pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di kota Pekanbaru. 

Table 1  

Kepatuhan WP PBB berdasarkan Target Realisasi Penerimaan PBB 

 

N

o 
Tahun 

Target 

Penerimaan 

PBB  

Realisasi 

Penerimaan 

PBB  

Tingkat 

Kepatuhan Wp  

Kepatuhan 

Wajib Pajak  

1 2014 7,419,035,745 5,084,087,827 68,52 Kurang Patuh 

2 2015 7,516,061,759 5,983,361,435 79,60 Kurang Patuh 

3 2016 7,697,275,526 6,299,023,950 81,83 Cukup Patuh 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2016 

 Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak 

PBB dari tahun 2014-2016. Dari 3 tahun data diatas bahwa dari tahun 2014-2015 

Wajib Pajak Kurang Patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun pada tahun 2016 tingkat yang tercapai 

oleh Wajib Pajak PBB yaitu cukup patuh. Namun data yang didapat sebelum 

diolah yaitu dari tahun 2014-2016, target dan realisasi ada peningkatan sebagai 

berikut: (1). Pada tahun 2014 target sebesar Rp. 7.419.035.745 dan realisasi Rp. 

5.084.087.827 (2). Pada tahun 2015 target sebesar Rp. 7.516.061.759 dan realisasi 

Rp. 5.983.361.435 (3). Pada tahun 2016 target sebesar Rp. 7.697.275.526 dan 

realisasi Rp. 6.299.023.950. 

 Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target mengalami kenaikan 

setiap tahunnya namun tidak sesuai dengan realisasi yang diterima pada tahun 

2014 target yang harusnya di terima Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 
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Rp.7.419.035.745 namun yang diterima hanya Rp. 5.084.087.827, pada tahun 

2015 target penerimaan Rp.7.516.061.759 dan hanya diteri Rp. 5.983.361.435 dan 

pada tahun 2016 target penerimaan Rp. 7.697.275.526 dan yang hanya diterima 

Rp. 6.299.023.950. karena realisasi tidak mencapai target yang diharapkan maka 

Wajib Pajak Bumi dan bangunan (PBB) pada tahun 2014-2016 dinyatakan cukup 

patuh.  

Bisa dilihat juga dari persentase yang di dapat pada tahun 2014 ke tahun 

2015 naik dari 68,52 % menjadi 79,60% itu dikarenakan efektifnya para wajib 

pajak Bumi dan Bangunan dalam membayar kewajibannya bisa dikatakan patuh 

membayar. Dan ditahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan dari 79,60% 

menjadi 81,83 % karena 

ada sebagian dari wajib pajak yang baru membayar pajak dengan efektif ke Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, juga karena ada sebagian wajib pajak yang 

baru membayar kewajibannya tahun sebelumnya pada tahun 2016. 

Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan 

Kepatuhan Wajib Pajak  
                        

                             
      

2014 = 5.084.087.827 : 444.437 X 100%=1,90% 

2015 =5.983.361.435 : 455.460 X 100%=1,65% 

2016 =6.299.023.950 : 461.656 X 100%=1,48% 
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Gambar 1 

Grafik Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya potensi penerimaan 

Pajak PBB menurun, sedangkan wajib pajak PBB setiap tahunnya meningkat, hal 

berarti kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajak PBB masih kurang. 

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, mendasari penulis 

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Tata Cara Pengenaan dan 

Pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA)”. 

Disini penulis akan menyebutkan Badan Pendapatan Kota Pekanbaru 

dengan sebutan BAPENDA Kota pekanbaru. Penulisan ini bertujuan untuk 

memudahkan penulis maupun pembaca untuk menyebutnya dengan jelas. 

B. Perumusan Masalah 

Guna memberikan kejelasan berdasarkan latar belakang masalah diatas, 

maka penulis ingin mengambil suatu perumusan masalah yakni : 
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a. Bagaimana cara Pengenaan dan Pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ? 

b. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pengenaan maupun 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah  

Kota Pekanbaru ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Ada pun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan di BAPENDA 

Kota Pekanbaru adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui cara Pengenaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui kendala yang ada pada saat melakukan Pengenaan 

maupun Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan yang dilakukan penulis ada 2 di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yakni : 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis di BAPENDA 

Kota Pekanbaru dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya wawasan penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir 

penulis, Dapat menambah wawasan  penulis dalam bidang perpajakan 
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sehingga penulis dapat memiliki pengalaman lebih dalam bidang 

perpajakan. 

b. Manfaat Praktis  

Dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan Pemungutan maupun Pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di pekanbaru.kepada instansi dan dapat sebagai bahan 

masukan kepada pegawai-pegawai BAPENDA Kota Pekanbaru. 

 

D. Metode Penulisan 

1. Lokasi Penelitian 

  Lokasi Penelitian yang dilakukan penulis adalah di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Jl. Teratai No. 81 Sukajadi 

Pekanbaru, Riau. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 03 Maret 2018  hingga selesai. 

3. Jenis Data. 

Dalam penulisan penulis menggunakan data Primer dan Skunder: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang penulis ambil secara langsung diambil 

dari objek penelitian. 

b. Data Skunder 

Data Sekunder adalah data yang penulis ambil secara tidak langsung 

dari objek penelitian. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang 
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dikumpulkan oleh pihak lain dan dijadikan dalam bentuk dokumen, 

arsip dan catatan lain yang diperlukan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

  Dalam pengumpulan dan penelitian data penulis menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi.    

a. Observasi  

Observasi sendiri adalah perolehan aktif informasi dari sumber 

utama. Penulis mengamati langsung turun kelokasi penelitian untuk 

mengamati secara dekat mengenai masalah yang penulis teliti 

mengenai Cara Pengenaan dan Pemungutan PBB di Badan Pendapatan 

Kota Pekanbaru. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan penulis dengan 

narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. 

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan 

sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi sendiri disini  Adalah pengumpulan data dengan 

cara mengambil data-data dari catatan dokumentasi, arsip, 

administrasin yang sesuai dan yang penulis butuhkan tentang 

Pengenaan dan Pemungutan PBB. Dalam hal ini dokumentasi 

diperoleh dari dokumen- dokumen dan arsip yang didapat dari tempat 

penelitian. 
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5.  Analisis Data 

Penulisan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat Deskriftif, yaitu statistic yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat 

(4) bab yang tiap-tiap babnya saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun 

sistematika penulisannya sebagai berikut : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data, Analisis dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH       

KOTA PEKANBARU  

  Bab ini penulis menguraikan gambaran umum dan sejarah Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, serta struktur organisasi dan 

aktivitas yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Perkanbaru.  

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab Ini Berisikan Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, syarat pemungutan 

pajak, pengelompokan pajak, Jenis-Jenis Pajak dan Objek Pajak, 

Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan, Dasar Hukum Pajak  Bumi 
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dan Bangunan, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Subjek Pajak Bumi 

dan Bangunan, Dasar Pengenaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, Cara menghitung Pajak 

Bumi dan Bangunan, Sanksi, Pandangan Islam Tentang Pajak, 

Perbandingan Antara Teori dan Praktek dalam Pemungutan dan 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tata Cara Pengenaan dan 

Pemungutannya. Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Pengenaan 

dan Pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan 

Daerah Koa Pekanbaru, Upaya Penyelesaian Kendala Pengenaan dan 

Pemungutan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.  

BAB IV  :  PENUTUP 

   Bab ini merupakan Bab Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan 

saran-saran yang diperoleh dari penelitian yang telah penulis laksakan 

ditempat peneilitian.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 


