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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada Pelita keenam, dalam pelaksanaan pembangunannya, Indonesia 

masih tetap memerlukan dana yang cukup besar. Sama halnya dengan 

pelaksanaan pembangunan pada masa sekarang yang masih tetap memerlukan 

dana yang cukup besar. Dimana pelaksanaannya harus berlandaskan pada 

kemampuan sendiri, mengingat dampak dari sumber dana Luar Negeri masih 

dirasakan sampai sekarang, yaitu masih tingginya hutang Indonesia kepada 

Negara-negara lainnya. Adapun kemampuan sendiri tersebut adalah sumber dana 

dalam negeri baik sumber pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk 

meminimalkan sumber dana luar negeri dan memaksimalkan sumber dana dalam 

negeri diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana 

yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan 

devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa. Pengarahan yang bersumber dari 

dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat, sehingga peranan 

bantuan luar negeri diharapkan hanya bersifat sebagai pelengkap. Pada akhirnya, 

diharapkan Negara Indonesia akan mampu membiayai sendiri seluruh 

pembangunannya. 

Pada Pelita ketiga, sebagian dari penerimaan Indonesia diperoleh dari 

ekspor minyak bumi dan gas alam, karena pada masa itu Indonesia masih 

mempunyai sumber minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Akan tetapi, 
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sumber alam tersebut tidak dapat diperbarui sehingga Indonesia tidak boleh 

selamanya mengandalkan penerimaan Negara yang bersumber dari minyak bumi 

dan gas alam. Seperti yang sedang terjadi saat ini, Indonesia mengalami 

kelangkaan minyak bumi. 

Usaha yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia agar tetap 

berlangsungnya pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional 

adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi tantangan tersebut 

antara lain dengan jalan menyempurnakan pengelolaan APBN, agar penerimaan 

Negara semakin meningkat dan mengendalikan pengeluaran Negara secara lebih 

terarah dan efisien. 

Penerimaan Negara yang bersumber diluar minyak bumi dan gas alam salah 

satunya adalah perpajakan. Adapun perpajakan di Indonesia terdiri dari: 

1. KUP 

2. Pajak Penghasilan  

3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan 

Ppn BM) 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

5. Bea Materai 

Seperti telah disebutkan diatas salah satu bentuk pajak yang merupakan 

pendapatan bagi Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar penetapan 

besarnya PBB sama untuk masing-masing wilayah di Indonesia. Keberhasilan 

pembangunan yang dilaksanakan untuk suatu daerah, salah satunya akan 

tergantung kepada besarnya dana yang dapat dikumpulkan. Sedangkan besarnya 
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dana yang dapat dikumpulkan melalui PBB tergantung pada efektif atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan PBB itu sendiri. Salah satu cara untuk mengefektifkan 

pelaksanaan pemungutan PBB adalah melalui struktur pengendalian intern. 

Struktur pengendalian intern terdiri dari lingkungan, sistem akuntansi, dan 

prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan 

organisasi tercapai. Dari uraian tersebut penulis hanya akan berfokus kepada 

prosedur pengendalian intern. Untuk itu agar pengendalian internal perusahaan 

dapat berjalan dengan baik, maka tujuan dari pengendalian internnya harus 

dijalankan untuk melindungi aktiva atau asset Negara melalui PBB, menjamin 

keakuratan dan keandalan data dari PBB, meningkatkan efisiensi seluruh operasi 

untuk meningkatkan pendapatan Negara, mendorong dipatuhinya kebijakan dan 

prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya suatu tujuan dari pengendalian 

intern, maka dapat meningkatkan efektifitas operasi perusahaan melalui 

pengendalian intern dengan menjaga harta atau asset dari perusahaan dengan baik 

dan terstruktur serta dijalankannya prosedur dengan baik, dijalankan kebijakan 

untuk meningkatkan tingkat kepastian yang wajar, bahwa prosedur dan metode 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. 

Di dalam PBB salah satu bentuk dari pengamanan asset adalah berupa 

penerimaan PBB itu sendiri, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam 

target/ketetapan penerimaan setiap tahunnya. Untuk tercapainya target/ketetapan 

tesebut maka perlu adanya prosedur pengendalian yang baik dalam setiap kegiatan 

instansi tersebut. Penerimaan tersebut akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor 

prosedur pengendalian intern seperti prilaku pekerja, dokumen yang baik dan 
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informasi yang ditimbulkan dapat dipercaya. Oleh karena itu faktor-faktor 

tersebut harus terus meningkatkan efektifitas pengendaliannya, seperti yang telah 

diteliti sebelumnya oleh Feni Endiyani (B1X99 133) pada tahun 2003 di 

Universitas Padjajaran Bandung dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi dari 

Struktur pengendalian Intern atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Di KP PBB Bandung (di 

Wilayah Bandung Timur)” dengan kesimpulan bahwa sistem akuntansi sebagai 

salah satu dari struktur pengendalian intern berpengaruh terhadap pencapaian 

target penerimaan PBB. Jadi penelitian sebelumnya menitik beratkan kepada 

system akuntansinya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneruskan 

penelitian dengan menekankan kepada prosedur pengendalian internnya, karena 

prosedur pengendalian intern tersebut merupakan suatu urutan kerja yang 

sistematis yang harus dilaksanakan dengan baik agar pelaksanaan pemungutan 

PBB terhadap pencapaian targetnya. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut dengan Judul “Manfaat 

Sistem Pengendalian Intern Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Terhadap Pencapaian Target Penerimaan”   
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah-masalah yang akan 

timbul  dan akan dibahas secara garis besar dapat diindentifikasikan sebagai 

berikut: 

 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengendalian intern dalam pemungutan 

PBB.  

2. Bagaimana pencapaian target penerimaan PBB di KPP Pratama Garut. 

3. Seberapa besar manfaat efiktivitas pengendalian intern atas pelaksanaan 

pemungutan PBB terhadap target penerimaan di KP PBB Garut. 

 

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menganalisa dan 

menjelaskan sejauh mana sistem dari pelaksanaan pemungutan pajak 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui prosedur pelaksanan pengendalian intern dalam pemungutan 

PBB dilaksanakan 

2. Mengetahui pencapaian target penerimaan PBB di KPP Pratama Garut 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh efektifitas pelaksanaan pengendalian 

dalam pemungutan PBB terhadap target penerimaan pajak, apakah telah 

sesuai dengan target atau tidak. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksankan dalam penyusunan skripsi 

ini akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai 

bagaimana seharusnya pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak secara efektif, serta untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang akhir pada Fakultas Ekonomi Program study 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Pihak Kantor Pelayanan PBB 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam penerapan pengendalian pelaksanaan pemungutan PBB 

sehingga masyarakat benar-benar tidak merasa dirugikan atas partisipasinya 

dalam membayar pajak.  

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi yang berminat mempelajari 

penerapan penelitian ini dan dapat dipakai sebagai bahan pembanding dan 

pengkajian untuk pihak lain yang memerlukan. 

  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Aktivitas pengendalian merupakan hal yang paling penting dalam dalam 

suatu organisasi manapun, karena akrivitas pengendlian merupakan kebijakan dan 

prosedur. Namun awal dari prosedur adalah harus terdapat pengecekan transaksi 
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yang dimulai dari unit transaksi terkecil seperti pengecekan penjumlahan baik 

secara mendatar atau menurun seperti pendapat Zaki Baridwan dalam bukunya 

Intermediate Accounting  mengatakan: 

“Pengendalian intern adalah merupakan pengecekan penjumlahan, 

baik penjumlahn mendatar (cross footing) maupun penjumlahan 

menurun (footing)”. (Th.1999, hal 7) 

 

Adapun pengendalian dalan unit transksi besar yang mencakup seluruh kegiatan 

perusahaan seperti yang telah dikutip dari AICPA dalam bukunya Sistem 

Akuntansi, Mulayadi mengatakan : 

“System pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode 
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaam 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntans, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipathinya kebijakan 
menajemen yang telah ditetapkan”.(Th.2001,hal 163) 

  

 Pembentukan dan pembinaan suatu struktur pengendalian intern 

merupakan tanggung jawab penting. Konsep dasar yang terkandung dalam 

pengendalian intern dalam definisi pengendalian intern itu sendiri adalah suatu 

tujuan diantaranya mengamankan harta kekayaan perusahaan seperti yang di 

kemukakan oleh Mulayadi dalam bukunya Sistem Akuntansi adalah: 

 “Tujuan system pengendalian untuk: 
1. Menjaga kekayaan organisasi 
2. Mengecek ketelitian dan kaendalan data akuntansi 
3. Mendorong timbulnya efisiensi 
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan menajemen”.(th.2001, hal 164) 
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Definisi pengendalian intern mempunyai pengertian yang wajar, tetapi 

tidak mutlak, adanya jaminan yang memadai bahwa tujuan yang terkandung 

dalam definisi tersebut akan tercapai oleh suatu sistem. Konsep jaminan yang 

memadai mencakup pengertian bahwa pengendalian harus menimbulkan suatu 

manfaat yang diharapkan suatu system organisasi yaitu berupa peminimalisiran 

risiko kegagalan dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam definisi 

pengendalian. Apalagi diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan PBB dimana 

hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam membiayai pembangunan nasional 

yaitu melalui peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan. 

Dalam hal ini salah satu dari pendapatan sektor pajak adalah dari pajak 

bumi dan bangunan. Seperti halnya yang tercakup dalam Undang-undang 

Perpajakan nomor 12 tahun 1994 tentang pengertian pajak bumi dan bangunan 

adalah: 

“Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 

dibawahnya, dimana permukaan bumi meliputi tanah dan perairan 

pedalamanserta laut wilayah indonesia”.(Th.2006,hal 251) 

 

“Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam ata dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk jalan 
lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 
hotel, parik, dan emplesemennya dan lain-lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan TOL; kolam 
renang; pagar mewah; tempat olah raga; galangan kapal, dermaga; 
taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 
minyak; serta faslitas lain yang memberikan manfaat, baik itu 
peroangan atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi 
dan bangunan atau memperoleh manfaat atas bangunan”. 
(Th.2006,hal 251) 
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Penjelasan tersebut di atas telah dikaji mengenai apa itu objek pajak dan 

subjek pajak itu sendiri. Ini mempermudah bagi wajib pajak untuk menghitung 

berapa besar pajak yang dikenakan atas objek tertentu, karena sistem pemugutan 

pajak di indonesia menetapkan prinsip self assesment, akan tetapi khusus untuk 

pajak bumi dan bangunan mengandung dua prinsip yaitu self assesment dan 

official assesment  maka sangat diperlukan pengendalian internyang memadai, 

baik itu terhadap wajib pajak aparat pajak serta semua hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pemungutan PBB. 

Untuk melancarkan penerimaan pajak tersebut maka ditetapkan 

target/ketetapan setiap tahunnya. Dimana ketetapan tersebut dihitung berdasarkan 

luas tanah dan bangunan dari tiap orang yang mempunyai manfaat dari tanah dan 

atau bangunan. Oleh karena itu dalam pemungutannya diperlukan suatu 

pengendalian intern yang baik, yang dimulai dari struktur organisasi, metode-

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, sampai pada mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan menejemen, serta yang tercakup 

dalam unsur-unsur pengendalian intern seperti pengendalian administratif dan 

pengendalian akuntansi. Jadi sangat jelas bahwa pengendalian intern yang baik 

mencakup penjelasan diatas tesebut. 

Tetapi pada kenyataannya, tidak segampang apa yang diungkapkan dalam 

teori. Kemungkinan-kemungkinan bisa saja terjadi walaupun target penerimaan 

PBB bias dicapai dengan baik. Seperti kendala-kendala yang disebabkan karena 

bernagai masalah yaitu diantaranya kurang efektifnya pengendalian terhadap 
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pelaksanaan terhadap pemungutan pajak dan masih belum sepenuhnya 

dilaksanakan ketentuan-ketentuan pokok dari system pembayaran pajak. Oleh 

karena itu, untuk mengendalikan semua masalah tersebut harus berpegang kepada 

asas pajak tersebut yaitu: 

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 

2. Adanya kepastian hukum 

3. Mudah dimengerti dan adil 

4. Menghindari pajak berganda. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pengendalian pelaksanaan 

pemungutan PBB harus dilaksanakan dengan baik agar tercapai target yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil hipotesis 

sebagai berikut: 

“Apabila Struktur Pengendalian Intern khususnya prosedur pengendalian 

intern dalam pelaksanaan pemungutan PBB efektif, maka target penerimaan 

akan tercapai”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode yang digunakan 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskripsi untuk menunjang hasil 

dari penelitian. Dimana penelitian ini membahas dan menganalisa masalah-

masalah berdasarkan data-data yang sebenarnya terjadi di KPP Pratama Garut. 
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Data yang dipeoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses 

lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dan telah dipelajari. 

 

1.6.2 Operasionalisasi Variabel 

Terdapat dua variable dalam penelitian yaitu: 

1. Sistem pengendalian intern pelaksanaan pemungutan PBB (X) sebagai 

variabel indepanden (bebas) 

2. Pencapaian target penerimaan PBB (Y) sebagai variabel dependen (tidak 

bebas). 

Variabel pertama merupakan variabel kualitatif yang dikuantifisir, diukur 

dengan menggunakan kuisioner kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

pengendalian pelaksanaan pemungutan PBB. 

Variabel ke dua adalah variabel kuantitatif yang diukur melalui rasio yang 

merupakan perbandingan antara ketetapan/target dengan realisasi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah: 

Penelitian kepustakaan (library reseach), teknik ini ditempuh dengan 

maksud untuk mengumpulkan data mengenai teori-teori yang mendukung 

data primer. Data-data diperoleh dengan membaca beberapa literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini.dan dengan memanfaatkan data hasil 
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olahan dari kantor PBB Garut untuk digunakan dalam penelitian ini dalam 

memperoleh data sekunder. 

2.  Penelitian lapangan, dalam teknik pengumpulan data ini, data dikumpulkan 

dengan cara melakukan pengamatan (observasi) langsung terhadap objek 

penelitan, menyebarkan angket (kuisioner) kepada pejabat yang terkait 

untuk memperoleh data primer. 

 

1.6.4 Rancangan Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan sebarapa besar 

hubungan antara dua variabel di atas. Berdasarkan ukuran variabel yang dianalisis 

dengan membandingkan antara hasil dari kuisioner dengan tingkat rasio yang 

dihasilkan dari pencapaian target penerimaan yaitu perbandingan antara target dan 

realisasi penerimaan dai KPP Pratama.  Untuk  mengukur variabel pengendalian 

Intern adalah skala ordinal sedangkan mengukur pencapaian target penerimaan 

adalah rasio, maka dalam penelitian ini hipotesis yang tidak dapat menggunakan 

pengujian stastik paramertis atau nonperamertis, melainkan hanya menggunakan 

statistik deskriptif dimana dalam penelitian ini penyajian data melalui tabel dan 

perhitungan prosentase dengan dilakukannya perbandingan antara kedua variabel. 

Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan 

antara variabel melakukan analisis korelasi dan membuat perbandingan dua rata-

rata, tanpa menguji signifikansinya.  
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi dan waktu penelitian  dilaksanakan di Kantor Pelayanan 

Pemungutan PBB di jalan pembangunan No.224 Kabupaten Garut sejak tanggal 3 

Maret 2008 sampai dengan selesai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


