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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 A menyebutkan bahwa 

“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara 

diatur dengan Undang-undang” merupakan dasar hukum setiap pemungutan 

pajak di Indonesia. Pada hakikatnya pajak harus berdasarkan Undang-undang 

karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan Negara serta kesejahteraan rakyat sendiri. 

Dalam rangka mewujudkan 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 NKRI. Oleh karena itu di selenggarakan pemerintahan daerah sesuai 

dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

bahwasanya pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurusi sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat baik meterial maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan 

tersebut harus diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dalam 

melaksanakan pembangunan diseluruh tanah air Indonesia secara adil dan 

merata. 



2 
 

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber 

pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas, dinamis dan 

bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kemudian dengan telah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 28 tahun 2009 tentng pajak daerah dan retribusi daerah sebagai 

pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang 

perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan 

terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang 

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Keadaan 

subjek ialah siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. 
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 

pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan bangunan 

(PBB) yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota hanya PBB sektor 

Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, 

Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. 

Selanjutnya sebagai landasan hukum dan pedoman dalam melakukan 

pemungutan pajak daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. 

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang 

menentukan derajat kemandirian suatu daerah, semakin besar PAD suatu 

daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah PAD suatu 

daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan 

sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. 

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah 

yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan 

dan pembangunan daerah karena pajak daerah sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan penerimaan PAD dan juga laju pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah. 
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Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau dan juga termasuk salah satu 

daerah otonom. Kalau di lihat dari konsepsi otonomi daerah yang telah di 

tetapkan oleh Pemerintah bahwasanya setiap daerah harus mampu 

mengerjakan dan menjalankan roda pemerintahan sendiri. Maka dari itu Kota 

Pekanbaru harus mampu menggali pendapatan daerahnya dengan berbagai 

bidang agar mampu memenuhi setiap kebutuhan yang ada di daerah ini dan 

terkhususnya dalam melakukan pembangunan daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Konsep otonomi menghendaki daerah harus mampu untuk menjalankan 

roda pemerintahan dan melakukakan pembangunan daerah dengan modal 

pembiayaan tersendiri. Dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut di 

perlukan sumber-sumber biaya atau penerimaan yang memadai dan selalu 

diharapkan. Dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk menggali 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku selain mengharapkan bantuan dari 

pemerintah pusat. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam pasal 157  sumber Pendapatan Daerah terdiri 

atas: hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

Dari beberapa Pendapatan Asli Daerah tersebut yang paling banyak 

memberikan kontribusi setiap tahunnya kepada Kota Pekanbaru adalah pajak 

daerah. Dari berbagai jenis pajak daerah tersebut yang menjadi objek kajian 

peneliti dalam penelitian ini adalah  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
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Perkotaan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdsaan dan Perkotaan ini 

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya dapat di 

optimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan itu sendiri adalah 

meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan wajib pajak adalah wajib pajak orang 

atau pribadi dan wajib pajak badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak 

hanya 1 (satu) kali dalam setahun.   

Oleh karena itu pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam hal 

ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru memiliki tugas dan 

wewenang yang sangat besar dalam hal pengoptimalan pemasukan daerah 

melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini. Sebagaimana 

sesuai dengan visi dan misi Bapenda, visi itu sendiri adalah “ Terwujudnya 

peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemungutan serta 

pelayanan pajak daerah yang efisien, transparan dan akuntabel menuju 

terwujudnya kota pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani." 

Sedangkan misi Bapenda adalah meningkatkan penerimaan pendapatan asli 

daerah (PAD), meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan 

daerah, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan 

sarana dan prasarana, dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.  

Guna memudahkan dan memberikan arah dalam mencapai tujuan 

penelitian, maka perlu adanya analisa terhadap suatu fenomena yang 
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cenderung untuk membantu mendapatkan masalah dalam suatu penelitian. 

Dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya kegiatan suatu badan-badan 

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua yang terlibat dan akhirnya 

mempengaruhi dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.  

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu yang yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat tersebut 

dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 

kenegaraan. Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, 

ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, sebaliknya 

keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara 

mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program 

tersebut dengan tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan 

ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel 

tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi 

kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin 

pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari 

impleemntasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan 

pengendalian akan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan.   
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Namun kendatipun pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

adalah salah satu pajak daerah yang cukup potensial untuk di tingkatkan 

penerimaannya ditambah juga dengan  beberapa usaha-usaha yang dilakukan 

Bapenda tersebut masih kurang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pekanbaru setiap 

tahunnya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan Kota Pekanbaru  pada tahun 2014-

2016 

 

No. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

1 2014 51.746.624.037 41.999.306.880 81.16 % 

2 2015 127.390.009.150 58.234.415.203 45.71% 

3 2016 104.212.342.760 60.446.308.650 58.00% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir 

penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum dapat mencapai target yang telah 

di tetapkan bahkan mengalami naik turun persentase dari target yang telah 

ditetapkan. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan hanya  mencapai sebesar 

81.16 % dari target yang telah di tentukan yaitu sebesar Rp. 41.999.306.880 

pada tahun 2015 penerimaan PBB (P2) hanya mencapai 45.71% yaitu sebesar 

Rp. 58.234.415.203 mengalami penurunan hingga 35.45 % dari tahun 

sebelumnya, pada tahun 2014 inilah sangat besar mengalami penurunan 

bahkan di tahun tersebut merupakan angka terendah dalam kurun waktu tiga 
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tahun terakhir, kemudian pada tahun 2016 penerimaan PBB mencapai 58.00 

% dari target yang telah di tentukan dengan jumlah Rp. 60.446.308.650 dari 

target Rp. 104.212.342.760 sedikit mengalami peningkatan 12.29 % dari 

tahun sebelumnya.  

Maka dapat dilihat dari tabel diatas bahwa target dari pajak bumi dan 

bangunan belum bisa mencapai target yang telah di tetapkan, bahkan pernah 

hingga tidak mencapai setengah atau 50% dari target yang telah di tentukan 

dan sampai saat ini mengalami naik turunnya realisasi Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan perkotaan di Kota Pekanbaru, melihat tidak 

tercapainya target di setiap tahunnya dan tidak terealisasinya secara 

maksimal Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tersebut, melihat 

permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terhadapat 

implementasi dari peraturan daerah tersebut, penulis ingin mengetahui faktor 

apa yang menghambat sehingga tidak tercapainya target pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut. 

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016 

 

No. Tahun Wajib Pajak 

1 2014 274.769 

2 2015 282.828 

3 2016 267.256 

    Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pekanbaru tiga tahun terakhir 

mengalami naik turun, pada tahun 2014 berjumlah 274.769 wajib pajak, 

selanjutnya pada tahun 2015 mengalami peningkatan 282.828 wajib pajak, 

sementara pada tahun 2016 jumlah wajib pajak mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnya yaitu 267.256 wajib pajak, bahkan pada tahun 2016 

tersebut merupakan angka terendah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 

Mengingat pentingnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu sumber keuangan negara dalam 

rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan, 

untuk itu maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari 

semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun 

mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri guna tercapainya 

pendapatan daerah secara maksimal. 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka 

selanjutnya penulis merumuskan masalah :  
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1. Bagaimana Implementasi Kabijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan ? 

2. Apa faktor penghambat tidak tercapainya target Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan rumusan 

masalah tersebut di atas, maka tujuan yang  ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kabijakan Peraturan 

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat tidak tercapainya target Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep 

implementasi peraturan pemerintah daerah Kota Pekanbaru serta dapat 

memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 

Peraturan Daerah. 



11 
 

2. Kegunaan Praktis 

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pemerintah daerah 

Kota Pekanbaru dalam upaya penerapan Peraturan Pemerintah daerah Kota 

Pekanbaru nomor 8 tahun 2011 tentang pajak bumi bangunan perdesaan dan 

perkotaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi : 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang 

masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik  

pengumpulan data, analisa data sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Dalam BAB II  telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori 

yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan 

permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis 

penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, 

Jennis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam BAB ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, 

peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat 

penelitian di mana peneliti melakukan penelitian 

BAB V  HASIL PENELITIAN 

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang 

hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8  Tahun 2011 Tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan dan 

disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan 

tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam BAB ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 


