
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Kondisi pembangunan yang semakin berkembang memberikan dampak yang 

sangat besar bagi negara kita, khususnya dibidang ekonomi. Pembangunan ekonomi 

bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan lebih 

sejahtera. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi disegala 

bidang secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. 

Pembangunan ekonomi, harus didukung oleh kesediaan kita sebagai masyarakat 

dalam memikul tanggung jawab sebagai warga negara yaitu dengan membayar pajak. 

Pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara sangat menentukan nasib 

suatu bangsa. Kepatuhan suatu mayarakat dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya merupakan modal utama untuk membangun bangsa sehingga tujuan 

pembangunan nasional dapat terwujud. 

Dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pajak merupakan 

sumber penerimaan dalam negeri diantaranya penerimaan yang didapatkan dari 

perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Dalam kegiatan ini, 

perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan badan yang dapat dikenakan 

pengusaha kena pajak. Menurut pasal 2 UU KUP juncto Peraturan Dirjen Pajak No. 

PER-44/PJ/2008 dan Peraturan Pajak No. PER-41/PJ/2009 menyebutkan bahwa 

setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 

1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi 

pengusaha kena pajak (PKP). Maka pajak mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena 



 
 

pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

pembangunan.  

Pemerintah juga membuat kebijakan dalam pemungutan pajak untuk 

meningkatkan penerimaan pajak diantaranya menggunakan Official Assessment 

System, Self Assessment System, dan Witholding System. Ketiga sistem tersebut 

memiliki keistimewaan masing-masing, namun yang memiliki peranan yang lebih 

dominan adalah Self Assessment System karena banyak diterapkan pada sistem 

pemungutan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), serta sebagian pada Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Self Assessment System yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh 

Wajib Pajak (WP) sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga dalam sistem ini diharapkan dalam 

pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, dan 

mudah dipahami oleh Wajib Pajak (WP). Dengan meningkatnya jumlah penerimaan 

pajak ditandai dengan meningkatnya jumlah penerimaan keseluruhan jenis pajak 

salah satunya penerimaan PBB yang merupakan penerimaan pajak dalam negeri. 

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

terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1994. Berdasarkan obyeknya PBB dibagi menjadi beberapa 

sektor yang pengenaannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu sektor 

pedesaan dan perkotaan (P2), dan sektor perhutanan, perkebunan, dan pertambangan 

(P3). PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 

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

kawasan yang untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB 

tidak lepas dari adanya penghitungan yang bertujuan untuk memberikan kepastian 

dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.  



 
 

Saat ini kondisi keuangan daerah lebih membaik bagi Pendapatan Asli  

Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung karena sudah banyak yang mengerti 

dan sadar akan tanggung jawab sebagai wajib pajak dalam membayar pajak sehingga 

kondisi keuangan daerah meningkat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan 

keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan 

Kebijakan Perpajakan Daerah, diantaranya dengan menetapkan UU NO.28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya pemberian 

kewenangan dalam pengenaan pajak daerah, ini lebih memantapkan kebijakan 

desentralisasi fiscal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara 

pusat dan daerah yang lebih ideal sehingga diharapkan dapat lebih mendorong 

pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang 

berasal dari Pajak Daerah. 

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah sebuah pemerintahan daerah 

yang bergerak dalam bidang pelayanan pajak dan bertujuan untuk memungut pajak 

yang diperoleh dari pribadi, wajib pajak, badan, dan instansi terkait lainnya untuk 

digunakan kembali sebagai pengeluaran umum. Adapun penerimaan pajak yang 

diperoleh berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber-sumber 

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang sehingga dapat 

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. 

Pengurusan untuk PBB Pedesaan dan Perkotaan sudah dialihkan  di Kantor 

Dinas Pelayanan Pajak Kota/Kabupaten setempat salah satunya Kota/Kabupaten 

Bandung. Mulai 1 Januari 2010 sampai paling lambat 31 Desember 2013 PBB Sektor 

Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang 

PBB yang terkait dengan Pedesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Maka adanya 

perbandingan PBB pada Undang-Undang PBB dengan Undang-Undang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (PDRD), salah satunya pada NJKP. Pada Undang-Undang 

PBB, bahwa NJKP dipergunakan sebagai dasar penghitugan pajak, yaitu suatu 



 
 

presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya sedangkan pada Undang-Undang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sudah tidak dipergunakan lagi. 

Untuk penghitungan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) sendiri, Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung mengikuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

oleh Peraturan Daerah. Dasar pengenaan PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Nilai 

Jual Obyek Pajak. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan perbandingan harga, nilai 

perolehan baru, dan nilai jual pengganti. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh 

Kepala Daerah. Dalam penghitungan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan ada tiga 

unsur dalam penghitungan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), yaitu Nilai Jual 

Obyek Pajak (NJOP), Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan 

Tarif Pajak. Maka dengan menggunakan tiga unsur ini Dinas Pelayanan Pajak Kota 

Bandung dapat mengetahui PBB terhutang yang harus dibayar oleh WP yang sudah 

diperhitungkan oleh fiscus menurut peraturan yang sudah ditentukan bagi PBB Sektor 

Pedesaan dan Perkotaan (P2). 

Berdasarkan uraian di atas melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian 

yang selanjutnya disusun dalam Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS 

PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN 

DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA 

BANDUNG”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka masalah yang dapat di 

identifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara penghitungan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai 

dasar pengenaan PBB dan berapa Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP) bagi wajib pajak yang telah ditetapkan oleh PERDA pada Sektor 

Pedesaan dan Perkotaan (P2) di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ? 



 
 

2. Berapa tarif yang dikenakan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang 

ditetapkan oleh PERDA untuk penghitungan PBB yang terhutang bagi wajib 

pajak di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung? 

3. Bagaimana cara penghitungan penerimaan pengurangan pada PBB Sektor 

Pedesaan dan Perkotaan yang harus dibayar oleh wajib pajak di Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung ? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dilakukannya pengamatan ini : 

1. Untuk mengetahui cara penghitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai 

dasar pengenaan PBB  dan untuk mengetahui berapa Nilai Jual Objek Tidak 

Kena Pajak (NJOPTKP) bagi wajib pajak yang telah ditetapkan oleh PERDA 

pada Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui berapa tarif yang dikenakan PBB Sektor Pedesaan dan 

Perkotaan yang ditetapkan oleh PERDA untuk penghitungan PBB yang 

terhutang bagi wajib pajak di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui cara penghitungan penerimaan pengurangan pada PBB 

Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang harus dibayar oleh wajib pajak di Dinas 

Pelayanan Pajak Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 

Hasil Kerja Praktik ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Bagi Penulis  

Hasil dari kerja praktik ini menjadi tambahan pengetahuan khususnya 

mengenai perpajakan dan penulis dapat memahami mengenai pelaksanaan 

penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-

P2). 



 
 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari kerja praktik ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan 

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

3. Bagi Pembaca 

Diharapkan hasil pelaporan tugas akhir ini dapat dijadikan referensi yang 

berguna dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut serta bahan 

rujukan dalam melihat keadaan atau kondisi perusahaan secara benar dan 

obyektif. 

1.5 Lokasi dan Kerja Waktu Kerja Praktik 

Lokasi yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan data yang 

diperlukan sebagai dasar penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu pada Dinas 

Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan 

Cianjur No.34. Waktu kerja praktik dilakukan pada bulan 15 Juli sampai dengan 

bulan 04 Agustus 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


