
BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

   Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat 

menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. 

Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan 

kemampuannya sendiri, oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh pemerintah daerah 

untuk meningkatkan keuangan daerahnya.  

Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun 

kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan-rancangan 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa 

peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya 

ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian 

Indonesia.  

Salah satu sumber pendanaan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah, setiap kegiatan 

pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan 

efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah, sebagai salah satu sumber penggerak 

program pemerintah.  



Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah 

terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi 

daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli 

daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan daerah terdiri 

dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah. Dimana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 

pajak daerah. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan 

Undang-undang yang bersifat dapat dilaksanakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya 

dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Adapun 

potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yaitu pajak daerah. 

Pajak daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki 

prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh 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 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, yang diharapkan dapat 

membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa 

subsidi atau bantuan sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, dan penggunaan daerah untuk meningkatkan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan 



transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran 

pendapatan dan belanja daerah.  

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan 

/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.  

 Sebagai ibu kota provinsi dan menyandang status Kota Metropolitan, pembangunan di 

Kota Medan semakin hari kian pesat. Berbagai gedung pencakar langit dan bangunan berbagai 

ukuran lainnya terus tumbuh dengan suburnya. Meski setiap hari bangunan terus bertambah, 

namun realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Medan masih sangat minim. 

Kondisi ini tentu sangat janggal dan sangat sulit untuk diterima nalar. Setidaknya sampai saat ini 

terdapat jutaan rumah dan lahan yang ada di Kota Medan. Rumitnya administrasi, rendahnya 

kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan buruknya sistem birokrasi pemerintahan, 

diduga menjadi faktor utama minimnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Medan.  

 Dapat dilihat bahwa Kota Medan sangat sulit dalam merealisasikan berbagai target 

penerimaan kas daerah. Mulai dari pajak retribusi parkir, pajak reklame, hingga pajak bumi dan 

bangunan sangat jarang terealisasi sesuai dengan target. Masalah utama yang dihadapi dari 

penerimaan pajak selama ini adalah minimnya partisipasi masyarakat atau wajib pajak. 

Masyarakat masih belum sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak untuk 

pembangunan. Pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah harus mampu 

mengubah dan meluruskan paradigma melenceng ini. Program pemutihan atau penghapusan 

denda pajak, sejauh ini belum mampu menarik perhatian masyarakat untuk membayar pajak. 



Ditambah lagi dengan gencarnya pemberitaan KKN dari sektor pajak, membuat masyarakat 

semakin malas karena takut pajak akan kembali diselewengkan oleh oknum-oknum tak 

bertanggungjawab.  

Selain harus melakukan penyuluhan dan sosialisasi akan pentingnya pajak secara 

langsung kepada masyarakat, pemerintah harus menghadirkan upaya paksa (sanksi) baik dalam 

Undang-undang Perda, bagi siapa saja yang dengan sengaja menunggak pajaknya. Dengan 

adanya sanksi (Pidana) dan upaya paksa seperti langsung memotong pajak dari tabungan 

(rekening) wajib pajak, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.  

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 

 

Tahun Target Pajak Bumi 

dan Bangunan 

Realisasi Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

Persentase 

(%) 

2013 Rp.383.000.000.000 Rp.234.325.129.214 61,18 

2014 Rp.365.000.000.000 Rp.289.000.081.972 79,18 

2015 Rp.376.000.000.000 Rp.298.008.837.235 79,25 

2016 Rp.386.540.861.523 Rp.326.560.520.614 84,48 

2017 Rp.419.040.861.523 Rp.360.038.223.339 85,91 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan  

Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dikarenakan pajak bumi dan bangunan merupakan jenis 

pajak yang memiliki jumlah wajib pajak yang paling besar. Namun realisasi penerimaan pajak 

bumi dan bangunan di Kota Medan beberapa tahun terakhir tidak mencapai dari jumlah yang 



ditargetkan. Dapat dilihat dari realisasinya tahun 2013 hingga tahun 2017. Presentase 

penerimaan pada tahun 2013 sebanyak 61,18 %, tahun 2014 menjadi 79,18 %, tahun 2015 

sebanyak 79,25 %, tahun 2016 sebanyak 84,48 % adapun tahun 2017 sebanyak 85,91 %. 

Pemerintah Kota Medan setiap tahunnya mempunyai target dalam Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi 

dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh 

dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Usaha pemerintah untuk 

mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan pajak, dimana 

pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan 

sumbangan penyediaan sumber dana dan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

untuk mencapai tujuan penerimaan pajak.  

 Melihat fenomena yang terjadi bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpotensi dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan pajak tersebut belum efektif. Dalam 

hal ini BPKAD Kota Medan memliki wewenang dalam pengelolaan Pajak Daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan maka 

diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan sesuai 

dengan konsep fungsi manajemen yang dirumuskan oleh G.R Terry. Keempat fungsi manajemen 

tersebut menjadi tiga fungsi oleh Bachrul Elmi yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

Pertama perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi 

yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kedua 

pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa pajak bumi dan 



bangunan. Dan ketiga pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi 

aturan saat pemungutan pajak bumi dan bangunan.  

Menurut peneliti terdahulu oleh Inka Dewi Permata Simbolon (2018) melakukan penelitian 

dengan judul : “Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”. 
1
Penelitian ini 

bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana pengelolaan PBB Kabupaten Deli Serdang dalam 

meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2012-2016; (2) untuk mengetahui 

bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan target dan 

realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2012-2106 adalah tahun 2012 targetnya Rp. 

130.000.000.000 dan realisasinya Rp. 71.737.511.963,50 tingkat persentasenya 55,18%, tahun 

2013 targetnya Rp. 155.000.000.000 dan realisasinya Rp. 84.579.549.457 tingkat persentasenya 

54,57%, tahun 2014 targetnya Rp. 200.000.000.000 dan realisasinya Rp. 101.971.938.202 

tingkat persentasenya 50,99%, tahun 2015 targetnya Rp. 228.000.000.000 dan realisasinya Rp. 

124.938.033.757 tingkat persentasenya 54,80%, tahun 2016 targetnya Rp. 228.000.000.000 dan 

realisasinya Rp. 124.938.033.757 tingkat persentasenya 60,19%. Dapat disimpulkan bahwa 

persentase dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan.  

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Darman Silalahi 

(pegawai/staff bagian akuntansi) tentang permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam 

pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), antara lain : 

a) Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum 

tanggal jatuh tempo  

                                                           
1
 Inka Permata, Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Skripsi, 2018 



b) Wajib pajak cenderung membayar Pajak  Bumi dan Bangunan pada waktu tanggal jatuh 

tempo padahal kebutuhan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan berjalan 

sepanjang waktu 

c) Perubahan data objek pajak dan subjek pajak sangat cepat karena percepatan pembangunan 

di Kota Medan, sehingga ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan tidak 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

d) Kesadaran wajib pajak untuk melaporkan terjadinya perubahan data objek pajak maupun 

subjek pajak masih sangat rendah sehingga ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

tidak dapat dilaksanakan seiring dengan perubahan tersebut 

e) Karena wewenang pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 

pemerintah Kota Medan hanya masalah penagihan, maka penyelesaian permasalahan harus 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena harus dikoordinasikan dengan Dirjen 

Pajak. Kantor Pelayanan PBB Medan Satu dan Medan Dua sebagai pihak yang berwenang 

untuk mendata, menetapkan serta mengadakan perubahan ketetapan PBB 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji sejauh mana peran BPKAD Kota 

Medan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan agar dapat memberi kontribusi yang cukup 

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sehingga mampu melaksanakan 

pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah yang jadi teladan bagi daerah yang lain 

yang ada pada Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul 

“Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Pada Pemerintah Kota Medan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  



Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar 

penyusunan skripsi adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ? 

2. Berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Medan ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dengan mempertimbangkan terbatasnya kemampuan pengetahuan, waktu dan biaya yang 

dimiliki serta data yang diperoleh, maka ruang lingkup penelitian dibatasi hanya menyangkut 

masalah Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendaptan Asli Daerah Pemerintah Kota 

Medan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan melakukan penelitian adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun 2013-2017. 

2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun 2013-2017.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti berikut : 



1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran spesifik tentang peranan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Kegunaan akademik dari hasil ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi penelitian-

penelitian ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji 

peranan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk Pemerintah untuk 

memperkaya pemahaman pemerintah daerah akan peranan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Pajak 

Pajak pada mulanya merupakan suatu  upeti (pemberian cuma-cuma) namun sifatnya 

dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa,namun 

bentuknya berupa padi , ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan untuk 

keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Namun dalam perkembangannya, sifat 



upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa saja,tetapi sudah 

mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.  

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopng 

pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara.
2
Pungutan pajak mengurangi 

penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang 

kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin 

dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang 

bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat 

yang tidak membayar pajak). Jadi nyata disini bahwa kepentingan masyarakat dibiayai 

dengan pajak. Kemudian selanjutnya dibuatkan suatu aturan-aturan yang lebih baik agar 

sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. 

 

2.1.1 Pengertian Pajak  

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009  

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang lebih bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.”
3
 

 

Menurut  Rochmat Soemitro (Mardiasmo 2011:1) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.” 
4
 

 

Menurut Diaz Priantara (2014:2) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang 

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara 

langsung.Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hokum untuk menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.”
5
 

 

                                                           
2
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Hal. 8 
3
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009: Tentang Pajak dan Retribusi. Cetakan Kesatu: Mandar Maju, 

Bandung, 2010, hal. 4 
4
 Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak Perpajakan, Edisi Revisi : Penerbit ANDI, Jakarta, 2011, hal. 1 

5
 Diaz Priantara, Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.2  



Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur yang 

melekat dalam pengertian pajak, antara lain : 

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang 

2. Sifatnya dapat dipaksakan  

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. 

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah 

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan 

pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 

2.1.2 Teori Pengenaan Pajak 

Ada 5 teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti, teori asuransi, teori   kepentingan, teori daya 

pikul dan teori asas daya beli. 

a. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai 

warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu 

kewajiban. 

b.  Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu 

rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh 

jaminan perlindungan tersebut. 

c.  Teori Kepentingan 

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam 

memperoleh jasa yang diberikan oleh pemerintah.Semakin besar kepentingan seseorang terhadap 

Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 



d.  Teori Daya Pikul 

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara 

kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga Negara 

yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, 

haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang. 

 

e.  Teori Asas Daya Beli 

Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli 

dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutkan Negara akan 

menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara 

umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesejahteraan umum tidak 

hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara saja, tetapi juga harus mempunyai 

sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.Namun dalam perkembangannya 

fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi 

dan fungsi redistribusi. 

a. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor public yaitu fungsi untuk 

mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu 

pengeluaran-pengeluaran pembanguan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai 

tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. 



b. Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa  pajak-pajak tersebut akan 

digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu terletak diluar bidang 

keuangan. 

c. Fungsi Demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud 

sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan 

manusia.Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang 

apabila akan memperoleh pelayan dari pemerintah. 

d. Fungsi Distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan 

dalam masyarakat. 

  Fungsi pajak pada bagian C dan D diatas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena 

fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan 

perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga 

sangat penting,tidak dapat dipisahkan, dalam rangka keselamatan manusia serta 

keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat. 

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak  

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alsa, dasar atau tumpuan untuk 

menjelaskan suatu permasalahan.Dalam buku perpajakan Indonesia oleh Dwikora Harjo, 

menurut Adam Smith ada empat asas pemungutan pajak, yakni: 

1.  Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) 

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan 

penghasilan wajib pajak (ability to payment), Negara tidak boleh bertindak diskriminatif 

terhadap wajib pajak.Tidak diwajibkan bagi wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak. 

Keadilan disini mengacu kepada konsep penerimaan dan pengorbanan yakni jika kita membayar 



pajak kepada Negara maka Negara akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun 

timbale balik tersebut tidak dapat diberikan secara langsung. 

2. Asas Certainty (asas kepastian hukum) 

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan 

pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-undang.Pajak bukanlah suatu asumsi 

namun pajak adalah suatu kepastian sehingga dalam memungutnya harus terdapat kepastian 

berapa yang harus dipungut dan dibayar oleh wajib pajak serta harus pasti pula ketentuan dan 

undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemungutan ini. 

3. Asas Convinience of Payment (Asas pemungutan Pajak Tepat Waktu) 

Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang 

tepat dan pada saat tidak menyulitkan bagi wajib pajak. 

4. Asas Economy ( asas ekonomi )  

Asas ini mengamankan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban kewajiban 

pajak bagi pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang 

ditanggungkan wajib pajak.Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya 

lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya. 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Darwin. MBP:  

 

“Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan 

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya”. 
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          Menurut Masyuri ( 2002) dalam buku Dwi Kota Harjo, sistem pemungutan pajak dibagi 

atas empat, yakni: 

1. Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk 

menghitung besarnya pajak pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau 

aparatur pajak, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur 

pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan 

demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak 

karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak. 

2. Self Assesment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak wewenang untuk menghitung 

besarnya pajak terhutang berada pada wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif 

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak 

turut ikut campur dalam perhitungan besarnya pajak tehutang kecuali Wajib Pajak menyalahi 

aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada Wajib 

Pajak, meskipun masih ada peran aparatur pajak dalam hal Wajib Pajak menyalahi aturan.  

3. Full Self Assesment System, yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk 

menghitung besarnya pajak terhutang oelh Wajib Pajak berada pada wajib pajak itu sendiri 

dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur 

dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang, sehingga berhasil tidaknya pemungutan 

pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan 

perpajakan berada pada Wajib Pajak.  

4. Semi Full Self Assesment System, yaitu sistem perpajakan yang menggabungkan antara self 

assesment dan official assesment.  

2.1.2 Pengelempokan Pajak  



Pajak dapat dikelompkkan dengan berbagai jenis –jenis yang terbagi dalam golongan 

besar.Pengelompokkan ini mempunyai fungsi yang bernilai pula. 

Berikut adalah pengelompokan pajak:  

1. Pengelompokan Pajak menurut Golongannya dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh   wajib pajak yang 

bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh sipenanggung dapat dilimpahkan kepada 

orang lain. 

2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi yaitu dua yaitu: 

a. Pajak subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, 

pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak, 

pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat 

mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: pajak penghasilan. 

b. Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang 

siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah. 

3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang 

penyelenggaraanya didaerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya 

digunakan untuk pembiayaan ruamah tangga Negara pada umumnya, yang termasuk 

dalam yang dipungut oleh Pemerintah Pusat 



b. Pajak yang dikelola oleh inspektora jedral pajak, misalnya: pajak penghasilan, pajak 

kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea 

materai, IPEDA, bealelang. 

• Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya: pajak minyak bumi  

• Pajak yang dikelola direktorat jendral beacukai, misalnya: masuk, pajak eksport.  

2.2 Pendapatan Daerah  

Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

daerah. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan 

daerah, sebagai berikut:
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I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah Yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang Sah 

II. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 

a. Bagi Hasil Pajak 

b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

c. Dana Alokasi Umum 

d. Dana Alokasi Khusus 

e. Dana Otonomi Khusus 
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f. Dana penyesuaian 

III. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 

a. Bagi Hasil Pajak 

b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

c. Bagi Hasil Lainnya 

IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Secara garis besar pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang 

bersumber dari pungutan daerah berdasarkan Peraturan daerah sesuiai dengan peraturan 

Peundang-undangan. 

 

2.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah 

Salah satu faktor penting melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan 

keuangan daerah. Dengan kata lain, nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan 

daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daearh telah mengeluarkan berbagai 

Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi 

dalam meningkatkan PAD.  

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan 

suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi 

dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha 



pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga 

dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraaan pemerintah dan pembangunan daerah.  

Menurut Baldrik Siregar: “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarka Peraturan Daerah.” 

 

 

 

 

2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah  

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah diatas, penjelasan masing-masing sumber 

pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badab yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuyk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 



Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya 

diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub bidang keuangan 

negara yang khusus ada pada negara-negara non publik. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan dan/atau jasa oleh daerah. 

 

2.4 Konsep Pajak Daerah  

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 1: 

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 



tidak mendapat imbalan secara langsung dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebsar-besarnya kemakmuran 

rakyat.” 

 

 

 

Menurut Darwin (2010:68) 

“Seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda 

yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi budgetair) dan sebagai alat 

pengatur perekonomian daerah (regulerend)”.
8
 

Menurut Marihot (2016:10) 

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi 

atau badan tanpa imbalana langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”
9
 

 

2.4.1   Jenis-jenis Pajak Daerah  

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan 

kendaraan bermotor. 

b. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak atas penyerahan hak milik kendaran 

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pihak atau perbuatan sepihak atau 

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan 

kedalam badan usaha. 

c. Pajak Air Permukaan, pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air     permukaan.  

d. Pajak Air Permukaan, pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatn air permukaan. 

e. Pajak Pokok, pengutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 

2. Jenis Pajak kabupaten/ kota terdiri atas: 
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a. Pajak Hotel; 

Pajak atas pelayan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terakait lainnya dengan bayaran, yang mencakup 

juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggarahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh 

). 

b. Pajak Restoran; 

Pajak atas pelayan yang disediakn oleh restoran.Rstoran adalah fasilitas penyedia makan 

dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jas boga/ catering. 

c. Pajak Hiburan; 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggraan hiburan.Hiburan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukan, permainan, dan /atau keramain yang dinikamati dengan 

dipungutan bayaran. 

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame dalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, 

perbuatan, atau media yang bentuk dan corakragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dlihat, dibaca, didengar, dirasakan, 

dan/atau dinikmati oleh umum. 

e. Pajak Penerangan jalan; 

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

diahasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 



f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral 

bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukuan bumi untuk 

diamanfaatkan. 

g. Pajak Parkir; 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggraan tempat parker diluar badan jalan, baik 

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yamg disediakn sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

h. Pajak Air Tanah; 

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet;  

Pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau 

pengusahaan sarang burung walet. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan /atau 

banguan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

Bea perolehan hak atas tanah dan banguan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah 

dan/ atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau abanguan 

oleh orang pribadi. 



2.4.2    Tarif Pajak Daerah  

Tarif Pajak Daerah adalah sebagai Berikut.
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1 Pajak Provinsi, terdiri dari:  

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

Kendaraan bermotor pribadi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).Kendaraan 

bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kendaraan bermotor 

alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:  

Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan penyerahan kedua dan 

seterusnya sebesar 1% (satu persen).  

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).  

Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum 

dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.  

d. Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)  

e. Pajak Rokok 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.  

2 Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:  

a. Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)  

b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)  

c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)  

d. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)  

e. Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)  
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f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima 

persen)  

g. Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)  

h. Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)  

i. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)  

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3% (nol 

koma tiga persen)  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5% (dua lima persen). 

 

2.5 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan  

Pengertian bumi menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut: Bumi adalah permukaan bumi 

dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 

(termasuk rawa-rawa, tambak, periran) serta laut wilayah Republik Indonesia. 

Pengertian banhunan menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut: Bangunan adalah 

konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk 

tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaan merupakan 

pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut 

membiayai penyedia fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

2.5.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas 

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaat oleh orang pribadi atau 



badan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau 

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan.  

 Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 

l. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan 

emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 

2. Jalan tol; 

3. Kolam renang; 

4. Pagar mewah; 

5. Tempat olahraga; 

6. Galangan kapal, dermaga; 

7. Taman mewah; 

8. Tempat penampungan/kilang minyak, air, pipa minyak; dan 

9. Menara  

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah objek pajak yang :
11

 

a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan; 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 
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d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah megara yang belum dibebani suatu 

hak; 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultat berdasarkan atas perlakuan timbal 

balik; 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan 

 

 

2.5.1.1 Subjek Pajak Bumi dan BangunanPerkotaan  

  Menurut Mardiasmo yang menjadi subjek pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan adalah: 

a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu 

hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat bangunan. Dengan demikian tanda 

pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. 

b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar 

pajak menjadi wajib pajak. 

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktorat Jenderal 

Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib 

pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan 

subjek wajib pajak apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. 



d. Subjek yang ditetapkan sebgaimana dimaksud dalam no. 3 dapat memberikan keterangan 

secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek 

pajak yang dimaksud. 

e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no. 4 disetujui, maka Direktur 

Jenderal Pajak membatalkan pendapatan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no. 3 

dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keteranagn di maksud. 

f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direjtur Jenderal Pajak 

mengekuarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. 

g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan 

sebagaimana dalam no. 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka 

keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak 

memberikan keputusan dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari 

wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak 

mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.  

2.5.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan  

 Dasarpengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk 

Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Kepala Daerah.  

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetaokan sebesar 

0,2% (nol koma dua persen) pertahun; 



b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol 

koma tiga persen) pertahun.  

 

2.5.4 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan  

 Faktor-faktor yang perlu diketahui untuk menghitung besarnya PBB sebagai berikut : 

1) Tarif Pajak 

a. Tarif pajak adalah sebesar 0,5% 

b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berupa tanah (bumi dan bangunan) dapat dihitung dengan : 

1.   Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenisnya. Perbandingan merupakan 

suatu pendekatan metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara 

membandingkan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah 

diketahui harga jualnya. 

2. Teori nilai perolehan baru, yaitu suatu metode penilaian untuk menentukan nilai jual 

objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

objek tersebut pada saat penilaian dilakukan dan dikurangi dengan biaya penyusutan 

berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 

3. Teori nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu 

objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. 

c. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang besarnya adalah 20% x NJOP 

d. Rumus untuk menghitung PBB adalah : 

   PBB = 0,5% x (20% x NJOP) 

e. Pendaftaran dan pendataan Objek dan Subjek PBB 



Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya. Dalam rangka pendataan, subjek pajak 

wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak.  

 Menurut Diaz Priantara : “Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat 

yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan 

undang-undang PBB” 

 Surat Pemberitahuan Objek Pajak ini dapat diperoleh dari atau diberikan oleh kantor 

pelayanan Pajak Bumi Bangunan, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak. Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

tersebut menjadi wajib pajak yang harus diisi dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jelas, maksdunya bahwa penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir.  

2. Benar, artinya data yang menyangkut luas tanah/atau bangunan, tahun perolehan, letak tanah 

atau banguna serta peruntukan atau penggunaan yang dilaporkan atau dituliskan salam Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Lengkap, artinya bahwa semua kolom Surat Peberitahuan Objek Pajak, baik menyangkut 

subjek atau wajib pajak maupun data tanah atau bangunan harus diisi sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. 

4. Tepat waktu, artinya Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang telah diisi oleh wajib pajak 

harus jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan 

PBB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib 

pajak. 

 

2.6 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  



Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan 

kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan 

kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan dan pencapaian 

tujuan sebagai perangkat unsur yang secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk 

suatu totalitas, susunana yang teratur.  

Menurut Marihot Pahala Siahaan, S.E.,M.T. pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : 

1. Pendaftaran Objek Pajak  

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan ketentuan mengenai pendaftaran objek pajak dan subjek pajak tercantum dalam pasal 

9 ayat 1 yang berbunyi tentang : Dalam rangka pendataan subjek pajak, wajib mendaftarkan 

objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Sesuai ketentuan 

tersebut maka subjek pajak yang memiliki/menguasai memperoleh manfaat atas bumi dan/atau 

bangunan wajib hukumnya mendaftarkan objek pajaknya termasuk jati dirinya dengan jalan 

mengisi formulir SPOP, dan disamping itu juga harus mengisi formulir SPOP yang berisikan 

data/karakteristik bangunan yang dimiliki.  

 

2. Pendataan Objek Pajak 

Proses awal sebelum objek pajak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlebih 

dahulu harus dilakukan proses pendataan, yaitu proses pengumpulan data objek pajak yang 

nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Pelaksanaan 

pendataan ini dilakukan dengan menggunakan sarana berupa SPOP untuk objek pajak berupa 

tanah dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) jika ada bangunannya, 



sedangkan untuk data-data tambahan dilakukan dengan menggunakan Lembar Kerja Objek 

Khusus (LKOK) atau pun dengan lembar catatan lain yang menampung informasi tambahan.  

3. Penilaian Pajak 

Berbicara masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan terlepas dari nilai properti itu 

sendiri. Karena besarnya PBB yang akan dibayarkan oleh wajib pajak akan tergantung pada 

nilainya. Penilaian objek PBB perdesaan dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan 

bangunan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (pemerintah daerah menurut UU No. 28 Tahun 

2009) untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak.   

Untuk melakukan penilaian guna mendapatkan Nilai Jual Objek Pajak, yang menjadi dasar 

pengenaan PBB ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan oleh petugas lapangan yaitu : 

a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) 

• NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak yang sejenis dengan objek lain 

yang telah diketahui harga pasarnya. 

• Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat 

juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. 

b. Pendekatan Biaya (Cost Approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanha atau bangunan terutama untuk 

menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisik. 

c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

• Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan 

berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil 

bersih objek pajak tersebut. 



• Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek 

perairan. 

4. Penagihan Pajak  

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan 

melakukan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan 

penyenderaan dan menjual barang sitaan melalui pelanggan. 

Dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah : 

a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak 

terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT diatur dalam Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT merupakan dokumen 

yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak 

pada waktu yang telah ditentukan.  

SPPT sekedar menentukan besaran utang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek 

pajaknya. Selain itu, SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Oleh karena 

itu, nama yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama yang tercantum dalam SPPT PBB.  

Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik tidak melakukan balik nama SPPT PBB setelah 

terjadi peralihan hak atau balik nama sertifikat atas suatu tanh dan bangunan. Dalam pembayaran 

PBB, harus sesuai disesuaikan dengan Nomor Objek Pajak (NOP).  

b. SKP (Surat Ketetapan Pajak) 

Surat Ketetapan Pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu 

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. 



Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi: 

1. Surat Tagihan Pajak 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak 

yag dilaksanakan oleh petugas fungsional pemerikisa pajak maupun penyidik pajak atau hasil 

penelitian dari petugas pengaasan dan konsultasi pajak.  

c. STP (Surat Tagihan Pajak) 

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 

berupa Bungan dan/atau denda. Timbulnya Surat Tagihan Pajak (STP) karena: 

1. Keterlambatan kewajiban melaporkan (denda Pasal 7) 

2. Keterlambatan pembayaran, atau 

3. Terdapat kekurangan pembayaran dari yang seharusnya, dan 

4. Tunggakan pajak yang terlambat dibayar (bunga penagihan berdasarkan Undang-undang 

Pajak Dengan Surat Paksa) 

Pokok pajak dari kekurangan pembayaran ini dapat menjadi kredit pajak yang sifatnya 

mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT Tahunan). 



d. Surat Keputusan Pembetulan 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk embetulkan kesalahan tulis, 

kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak 

Daerah. 

e. Surat Keputusan Keberatan  

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan 

pajak atau terhadap peotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak. 

f. Putusan Banding 

Putusan banding dapat berupa : 

•  Menolak; 

• Mengabulkan sebagian atau seluruhnya; 

• Menambah jumlah PBB yang harus dibayar; 

• Tidak dapat diterima; 

• Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan/atau; 

• Membatalkan.  

g. Keberatan Pajak  

Apabila wajib pajak mendapatkan kesalahan data di dalam Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT) yang diterimanya misalnya  kesalahan luas tanah, luas bangunan, klasifikasi 

tanah maupun bangunan, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan PBB. Permohonan 



keberatan harus diajukan secara tertulis oleh wajib pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak 

diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

 

2.7 Analisis Kontribusi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kontribusi adalah 

sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan 

bersama- sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. 

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk mengetahui kontribusi 

dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendukung pendapatan daerah.Kontribusi 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Bumi dan Bangunan memberikan sumbangan 

dalam penerimaan Pendapatan Pajak daerah.Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan 

membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Bumi dan Bangunan) periode 

tertentu dengan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu. Kontribusi digunakan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh peneriman Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan pajak 

daerah Kota Medan serta seberapa besar sumbangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.  

 

 

 

2.8 Kerangka Penelitian 

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan 

terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tuganya tersebut maka pemerintah daerah 
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harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan 

pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk 

penyelenggaraan pembangunan daerah adalah dari dana perimbangan yang manaa salah satunya 

merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Sehubungan dengan pentingnya sumber keuangan tersebut, menurut Soemitro yang 

kemudian dikutip oleh Mardiasmo menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Pengertian yang terkandung dalam Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo adalah 

sebagai berikut: Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) 

serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan 

diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan 

tempat yang diusahakan. 

PBB merupakan pajak pusat karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) termasuk dalam dana perimbangan. PBB juga merupakan asas pembantuan karena dana 

bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut: 

16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah 

provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas 

umu daerah kabupaten, 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan sisa 10% bagian pemerintah 

yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan 

PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut: 6,5% dibagikan secara merata 



kepada seluruh daerah kabupaten dan kota dan 3,5% dibagikan secara intensif kepada daerah 

kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau  melampaui rencana 

penerimaan sektor tertentu. Nominal 64,85 ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi 

pendapatan daerah. Wajib pajak menyetorkan PBB pada satu badan yang ditunjuk oleh 

pemerintah untuk kemudian dikelola lebih lanjut oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan 

(KPPBB). Instansi ini bertanggung jawab pada pemerintah pusat. 

Dalam penelitian ini akan dibahas pajak bumi dan bangunan yang menitiberatkan pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini jika 

faktor-faktor tersebut berpengaruh baik terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan maka 

pendapatan asli daerah dari sektor pajak akan meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Subjek dan Objek Penelitian 



Subjek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek 

penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan 

dengan hal itu maka subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Medan. 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek 

penelitian ini adalah data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan mengelola Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). 

 

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data  

3.2.1 Jenis Data  

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh melalui laporan/catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yakni 

dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak Daerah, yaitu : 

1. Gambaran umum BPKAD Kota Medan  

2. Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan untuk tahun 

2013-2017 

3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota Medan 

tahun 2013-2017. 

Menurut Elvis F. Purba, menyebutkan bahwa : 

“Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau 

instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data  



1. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan 

mempelajari buku-buku, catatan dan arsip pemerintah daerah yang dibuat padda masa 

lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah. 

2. Metode Wawancara  

Menurut Prof. Dr. Sugiyono 

 “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.
12

 

 

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan 

yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik 

penelitian secara tatap muka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk 

mengetahui pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan. 

 

3.2.3 Teknik Analisis Data  

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data harus dianalisis, 

adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitaif dan 

teknik analisis data deskriptif.  

Menurut Suliyanto, SE.,M.Si 

“Data Kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan”.
13

 

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak (2011:19) 

“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. 
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 Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D: Penerbit Alfabeta, Bandung, 

2017, hal.137 
13

 Suliyanto, SE.,M.Si, Metode Riset Bisnis, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hal 135 



Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai 

keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari sampel atau 

popuilasi penelitian.”
14

 

 

3.3 Metode Analisis Data  

Data yang digunakan dalam analisis adalah data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, 

analisis pengelelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan analisis kontribusi Pajak Bumi dan 

Bangunan. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri 

dari :  

3.3.1 Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Untuk mengetahui pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan langkah-langkah sebagai berikut :  

1. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

2. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan  

3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 

Dilakukan dengan 3 penilaian, yaitu : 

a. Pendekatan Data  Pasar (Market Data Approach) 

b. Pendekatan Biaya (Cost Approach) 

c. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

4. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan  

5. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan  

3.3.2 Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Mengambil data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2013-2017 

2. Mengambil data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013-

2017 

3. Memasukkan kedua data tersebut ke dalam rumus: 

 

 

4. Menentukan kriteria kontribusi berdasarkan tabel kriteria kontribusi 

 

   Tabel 3.1 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0,00 – 10% Sangat Kurang 

10,10 – 20% Kurang 

20,20 – 30% Sedang 

30,10 – 40% Cukup Baik 

40,10 – 50% Baik 

Diatas 50% Sangat Baik 

��������	�=

���	�	��������������		��


���	�	�����������	���
 x 100% 



 Sumber : BALITBANG-Fisipol UGM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


