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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan Negara yang berkembang, yang memiliki 

pendapatan dari berbagai sumber salah satu nya berdasar dari pajak, baik pajak 

Negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan Negara. 

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang  di paksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat kita berdasarkan dari pemungutan 

pajak, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah yang dipungut oleh 

pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga Negara. Contoh 

nya: pajak penghasilah, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah, pajak bumi dan bangunaan, dan bea materai. Pajak daerah merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu 

pembiyaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari 

pemerintahan berupa subsidi/bantuan. 

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, 

dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang 

diperoleh dari sumber sumber pajak maupun non pajak. Berbagai macam jenis 

pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti 



 

 

2 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

dan lain-lain. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah 

ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca 

APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan 

dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam Negeri terdiri 

atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan 

migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara yang berasal 

dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi 

kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal 

ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai 

kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan 

prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, 

bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa 

fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang 

bertanggung jawab untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125). Pajak sebagai 

penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan 

maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih 

banyak untuk kepentingan masyarakat.Sebagai pemerataan pendapatan 

masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak 

terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin.  
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Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan 

cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan 

memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil. 

Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak sebagaimana dikemukakan 

oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga yaitu : 

1. Progresif, yaitu memungut pajak dengan persentase meningkat sesuai 

dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian 

secara relatif maupun absolute kelompok masyarakat yang berpendapatan 

tinggi dibebani dengan pajak yang besar. 

2. Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan persentase yang makin menurun 

pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin meningkat. Pada 

kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, maka dibebani pajak relatif 

lebih kecil tetapi secara absolute jumlahnya lebih besar. 

3. Proporsional, yaitu membagi pajak dengan persentase yang sama pada 

setiap tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relatif seluruh 

masyarakat wajib pajak dibebani dengan persentase sama tetapi secara 

absolute kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar.  

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara 

lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak 

bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk 

pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan 

daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual 

objek pajak bumi dan bangunan. Pungutan yang  dilakukan oleh pemerintah 
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dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang – undang yaitu bagi 

pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Salah satu pajak yang 

menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan 

Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang 

Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran 

yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, 

memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 

2011:41).  

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi target 

tersebut belum terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota. Menurut undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau 

dimanfaatkaan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud 

dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 

Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah 
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Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik 

yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. 

Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang 

secara nyata :  

1. Mempunyai suatu hak atas  dan atau mempunyai manfaat atas bumi.  

2. Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.  

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan , sebagaimana  

yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada 

didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam  pembayaran 

pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunaan dari 

Tahun 2013-2016 Dikota Pekanbaru: 

 

No Tahun Target Realisasi Presentase 

1 2013 42,025,371,685 38,348,010,031 91.25 

2 2014 51,746,624,037 41,999,306,880 81.16 

3 2015 127,390,009,150 58,234,415,203 45.71 

4 2016 104,212,342,760 60,446,308,650 58.00 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas, diketahui dari tahun 2013-2016 realisasi 

penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan oleh DISPENDA kota 

Pekanbaru belum mencapai target dan masih belum optimal, dalam hal ini  masih 

kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar kewajiban pajak.  

Dalam peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian internal pemerintah (SPIS) dijelaskan bahwa SPIS adalah sistem 

pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, presiden 
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selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian 

internal dilingkungan pemerintah secara menyeluruh, sedangkan menteri 

keuangan selaku bendahara umum Negara menyelenggarakan sistem 

pengendalian internal dibidang perbendaharaan, menteri/pimpinaan lembaga 

selaku pengguna anggraran/pengguna barang menyelenggarakan sistem 

pengendalian internal dibidang masing-masing, dan gubernur/bupati/walikota 

selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut 

dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal dilingkungan pemerintahan 

daerah yang dipimpinnya. 

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern (SPI) 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

(Mulyadi, 2010:163).  

Terdapat beberapa unsur dalam pengendalian intern, unsur-unsur tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 

tegas.   

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.  

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 
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4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. (Mulyadi, 

2010: 164).   

Penelitian mengenai anlisis sistem pengendalian internal pajak bumi dan 

bangunaan subagai upaya peningkatan pendapatan juga telah dilakukan. 

Diantaranya oleh Febriyanto,dkk (2013), priska (2015), Yanafika (2009), dan 

Hermansyah (2015). 

Febriyanto, dkk (2013) dalam penelitiannya Evaluasi Pengendalian 

Internal atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya menyatakan masih terdapat 

beberapa kekurangan yang belum menunjukan pengendalian internal yang baik 

yaitu masih kurang nya pengawasan terdapat petugas pemungutan, formulir yang 

digunakan masih terdapat kekurangan seperti belum adanya surat tanda terima 

penerimaan SPPT oleh wajib pajak. 

Priska (2015) Dalam penelitian nya Analisis sistem pengendalian internal 

penerimaan pajak daerah dikabupaten Halmaera Utara Hasil penelitian nya 

menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukan sistem pengendalian internal 

penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih 

terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintahan RI Nomor 60 

Hermasyah (2015) Dalam penelitian nya Efektifitas pemungutan pajak 

bumi dan bangunaan perdesaan perkantoran (PBB-P2) di DISPENDA Makasar. 

Hasil penelitiannya menunjkan bahwa efektifitas pemungutan pajak bumi dan 

bangunaan di DISPENDA Kota Makasar sudah cukup baik atau efektif, namun 
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hendaklah keefektifan pemungutan tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari 

organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi 

Yanafika (2009) dengan judul penlitiannya yaitu evaluasi sisitem 

pengendalian internal pemungutan pajak bumi dan bangunaan pada DISPENDA 

Kota Mojokerto. Ia menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemungutan 

pajak bumi dan bangunaan masih memerlukan perbaikan terutama dalam 

peningkatan kompentensi karyawan petugas pemungut PBB. Begitu jugak sistem 

wewenang, prosedur memungutan,serta praktek sehat juga  perlu adanya 

perbaikan. 

  Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “ Analisis Sistem Pengendalian Internal Pajak Bumi Dan Bangunan 

Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kota Pekanbaru” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yaitu, “bagaimana Analisis sistem pengendalian intern 

pajak bumi dan bangunaan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah kota 

pekanbaru”? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : untuk mengetahui analisis sistem pengendalian intern pajak 

bumi dan bangunaan sebagai upaya peningkatan pendapatan kota pekanbaru. 
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Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Memberkan informasi dan masukan kepada dinas pendappatan khususnya 

mengenai sistem pengendalian intern PBB 

2. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik bagi 

para pembaca maupun penulis sendiri 

3. Sebagai referensi penulis berikutnya, yang dapat membantu dalam sebuah 

informasi tentang sistem pengendalian intern. 

 

1.4 Sistematika penulis 

 Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, penulis menguraikan secara ringkas isi masing-

masing bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakasng masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

Bab II : Telaah pustaka 

  Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang 

mendukung penelitian,penelitian terdahulu 

Bab III :  metode penelitian 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai variabel-variabel yang akan 

diteliti, jenis dan sumber data, seta metode pengumpulan data  
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Bab IV : Gambaran umum objek penelitian 

  Dalam bab ini akan mengambarkan singkat mengenai 

DISPENDA(dinas pendapatan daerah) kota pekanbaru 

Bab V : Hasil penelitian dan pembahasan 

  Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dari pembahasan terhadap 

data yang dikumpul  

Bab VI :  Kesimpulan dan saran  

  Berisi kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan serta saran-

saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangan pemikiran bagi 

pemecah masalah 

Daftar Pustaka  

Lampiran 

 


