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ABSTRAK 

 

Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, 

lahirlah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang telah mengubah sistem pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan khusunya sektor Perdesaan Perkotaan yang 

awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini 

menyebabkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi bagi 

Pendapatan Asli daerah khusunya di Kabupaten Lampung Utara. 

 Tujuan penelitian ini untuk melihat tingkat efektivitas 

pengalihan PBB-P2 dan untuk mengetahui Kontribusi PBB-P2 

terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pandangan ekonomi islam 

mengenai penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitan lapangan (Field 

Research) dan`bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh dari BPPRD Lampung 

Utara dan data sekunder yang bersumber dari literature, jurnal 

penelitian, danartikel-artikel terkait. Metode pengumpulan data yaitu 

dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data dihitung 

menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi dengan dengan sampel 

dari tahun 2010-2020.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 

penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Utara tahun 2010-2020 

secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi efektif 

dengan rata-rata presentase sebesar 99,65%. Kontribusi penerimaan 

PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung 

Utara tahun 2010-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria 

nilai interpretasi sangat kurang dengan rata-rata presentase sebesar 

7%. Dalam Islam penarikan PBB-P2 diperbolehkan karena untuk 

menciptakan kemaslahatan umum.   
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MOTTO 
ِّ  نَُّۥ ٍۡ َخۡهفِ ِي َٔ  ِّ ٍِ يََذۡي ٍۢ بَۡي ٞت يِّ ٍۡ أَۡيِش  ۥيَۡحفَظََُُّٕ  ۦُيَعقِّبََٰ ٌّ  ٱلّلِه ِي ََل  ٱلّلَ إِ

إَِرٓا أََساَد  َٔ ۡىه  ِٓ ٍو َحتّىَٰ يَُغيُِّشْٔا َيب بِأََفُِس ٕۡ ٗءا فَََل  ٱلّلُ يَُغيُِّش َيب بِقَ ٕٓ ٖو ُس ٕۡ بِقَ

ٍ  ۥ  َيَشّد نَُّ  َيب نَُٓى يِّ اٍل  ُدَِِّٔۦَٔ َٔ  ١١ِيٍ 
 

“Baginya (manusia)ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 

suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, 

maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia”. 

 

(Qs. Ar-Ra’d : 11) 
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Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia dan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangak awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya 

uraian terhadap penegasan arti  dan makna dari beberapa istilah yang 

terkait dengan tujuan skripsi. Dengan penegasan tersebut diharapkan 

tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemahaman judul dari 

beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan 

proses penekanan terhadap pokok permasalah yang akan dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan 

Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Lampung Utara”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-

istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis  

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan 

masalah) yang berangkat dari dugaan kebenerannya, penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk 

mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna 

keseluruhan.
1
 

2. Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya.
2
 Apabila suatu organisasi 

berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan 

telah berjalan dengan efektif. 

 

 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Terbaru (Gitamedia pres), h.50. 
2
Raudhatun Wardani, Wida Fadhlia, “ Analisis Efektivitas Penerimaan 

Pajak Bum Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar” Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Ekonomi Akutansi Vol.2 No.3 (2017), h.11.  



2 
 

 

3. Pajak Bumi Bangunan 

Pajak Bumi Bangunan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009  

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 (P3).
3
 

4. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti pajak 

daerah dan retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain 

penerimaan yang sah.
4
 

5. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-

cara yang islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang 

didasarkan atas ajaran agama islam, yaitu Al-qur’an dan Sunnah 

Nabi.
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan 

judul diatas adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Reformasi menyebabkan adanya pemberian otonomi kepada 

daerah. Dengan harapan daerah dapat mandiri dalam 

mengembangkan daerahnya masing-masing. Salah satu bentuk 

otonomi yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan 

                                                             
3
Lucia S. Napitupulu., Novi Budiarso, “Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya 

Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado” Jurnal 

EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, h.463-472. 
4
Ferian Dana Pradita, Imam Suyadi, Muhammad Faisal Riza, 

“Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-PP) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Surabaya”, Jurnal Perpajakan, h.5. 
5
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank 

Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.17. 
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kebijakan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya di kelola pemerintah 

pusat sekarang di alihkan kekuasaannya ke pemerintah daerah. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah kebijakan 

pengalihan pengelolaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah 

efektif diterapkan  di Kabupaten Lampung Utara. Serta melihat 

bagaimana kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di 

Kabupaten Lampung Utara. 

 

2. Alasan Subyektif 

Berdasarkan aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut 

sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin 

mengkaji lebih tentang kebijakan pengalihan pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, mengingat literatur dan sumber informasi 

dalam penulisan ini cukup tersedia dan lokasi penelitian yang 

terjangkau sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data, 

kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu Ekonomi Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, 

lahirlah undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang telah mengubah sistem pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan khusunya sektor pedesaan perkotaan yang 

awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini 

menyebabkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 

memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi bagi 

Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar 

pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 

memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha 

daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana 

dari pemerintah tingkat atas (subsidi)
6
 

                                                             
6
 A.W.Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta :PT Raja 

Grafindo, 2002), h.32 
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Pendapatan Asli Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. 

Soekarwo dan Andirfa mengemukakan pada dasarnya upaya 

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan 

dengan 3 cara yaitu: 

1. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan 

cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan).  

2. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara 

mengembangkan subyek dan obyek pajak. 

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan 

unsur yang terpenting mengingat bahwa paradigma yang 

berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran 

pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban 

masyarakat terhadap negara.
7
 

Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan 

mengembangkan subyek dan obyek pajak (ekstensifikasi). Yang dapat 

dikembangkan untuk menambah pemasukan daerah setelah adanya 

kebijakan otonomi daerah yakni Pajak bumi dan bangunan perdesaan-

perkotaan (PBB-P2).  

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.
8
 Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian, 

peran pemerintah dalam perekonomian digolongkan dalam 3 peranan, 

yaitu peran alokasi, peran distribusi, dan peranan stabilisasi. 

                                                             
7
 Afrinal Tahar dan Maulida Zakhiya, “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, Jurnal Akutansi dan Investasi V0l.12 No.1 

Januari 2011, h.89-90. 
8
 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2018, (Yogyakarta: ANDI, 

2018), h. 3 



5 
 

 

Pemerintah menjalankan perannya mengeluarkan biaya-biaya yang 

diperoleh dari berbagai sumber. Pemerintah merupakan suatu 

pemimpin dalam suatu daerah yang harus ditaati, karena taat kepada 

pemimpin merupakan cerminan kepada Allah SWT. 

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surah An-Nisa: 59 

 

نِي ٱۡۡلَۡيِش ِيُُكۡى   ْٔ أُ َٔ أَِطيُعْٕا ٱنّشُسَٕل  َٔ ْا أَِطيُعْٕا ٱلّلَ  ٕٓ ٍَ َءاَيُُ ٓأَيَُّٓب ٱنِّزي   يََٰ

(Qs. An-Nisa : 59)  

 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu ...."
9
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya sebagai umat manusia 

harus patuh kepada Allah SWT yakni menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangannya, kepada Rasulullah SAW yang diutus dengan 

membawa risalah dari Allah SWT yang wajib ditaati, menaati 

Rasulullah sama dengan menaati Zat yang mengutusnya Allah SWT, 

yang terakhir taat kepada ulil amri, sebagai umat manusia tidak hanya 

patuh terhadap Tuhan dan Rasul kita melaikan kepada pemimpin juga 

seperti pemerintah. Salah satu contoh patuh kepada pemerintah yaitu 

dengan membayar pajak, semakin masyarakat taat membayar pajak 

maka akan semakin pembantu untuk pendapatan kas negara dan untuk 

kesejahteraan masyarakat.  

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab fiqh Az-Zakah 

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang 

harus disetorkan kepada begara sesuai dengan ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk 

merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-

tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.
10

  

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Hud: 61 

  ِّ ْا إِنَۡي ٕٓ َشُكۡى فِيَٓب فَٱۡستَۡغفُِشُِٔ ثُّى تُٕبُ ًَ ٱۡستَۡع َٔ ٍَ ٱۡۡلَۡسِض  َٕ أَََشأَُكى يِّ ُْ… ١١ (Qs. Hud : 61) 

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Al-Hakim Al-Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: 

CV Darus Sunnah, 2013), h.88. 
10

 Gusfami, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed. 

Revisi 2, h.31 
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Artinya: ".... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya ...."11 

 

Pajak menjadi alat untuk memastikan terjadinya peran-peran 

dasar pemerintah berupa peran alokasi, distribusi, dan redistribusi. 

Lebih jauh dari hal tersebut, pajak menjadi instrumen insentif untuk 

memastikan rakyat mau berbuat sesuatu untuk tercapainya tujuan 

pembangunan atau terlestarikannya nilai-nilaisosial tertentu.
12

 

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

sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna 

melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. PBB-P2 seharusnya 

dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak. 

Hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan 

bangunan, ini tentunya sebuah keuntungan besar khusunya bagi 

penerima PBB-P2 karena tanah dan bangunan dapat ditemukan dan 

diidentifikasikan dari waktu ke waktu.
13

 

 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) 

menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 adalah iuran yang 

dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang 

memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian  bumi 

disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 

dibawahnya. Berdasarkan undang-undang No.28 tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB 

merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaanya 

diserahkan kepada daerah.
14

  

Oleh karena itu, PBB-P2 perlu mendapat perhatian yang serius 

dari pemerintah daerah dalam penanganannya. Mengingat pentingnya 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Op. Cit., h.229 
12

 Gusfahmi, Op. Cit., h,61 
13

 Mugiyarti, "Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-P2 Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas 

Pendapatan Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2016)". (Skripsi Program 

Sarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 

2018). h.8 
14

 Tenny Putri Astutik, Mochammad Makmur, Suwondo, “Efektivitas 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang)” 

Jurnal Administrasi Politik, Vol.2 No.1, h.48. 
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kontribusi yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan 

pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, 

sehingga nantinya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
15

 

Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km2 

termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung 

tenggara pulau sumatera. Provinsi bandar lampung dengan ibukota 

Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota Tanjung 

Karang dan Telukbetung. Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 

Maret 1964 adalah merupakan keresidenan Lampung, yang 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 keresidenan 

Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota 

Tanjungkarang-Telukbetung selanjutnya kotamadya Tanjungkarang-

Telukbetung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983 

telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung 

sejak tanggal 17 Juni 1983
16

. Provinsi Lampung dalam menerapkan 

Otonomi daerah yakni berkaitan dengan pengalihan pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang tadinya pajak tersebut 

dikelola oleh pemerintah pusat kemudian dialihkan pengelolaannya 

kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
17

 dan Provinsi 

Lampung menerapkan peraturan tersebut terhitung sejak tahun 2014. 

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 14 

kabupaten/kota, salah satunya yakni kabupaten Lampung Utara. 

Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten yang terdiri 

dari 23 kecamatan dan 247 desa/kelurahan sesuai dengan Peraturan 

Daerah No. 08 Tahun 2006. Lampung utara memiliki luas wilayah 

sebesar 272.563 Ha yang terdiri dari kecamatan: Bukit Kemuning, 

Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Abung Tengah, Abung 

Kunang, Abung Pekurun, Kotabumi, Kotabumi Utara, Kotabumi 

Selatan, Abung Selatan, Abung Semuli, Blambangan Pagar, Abung 

Timur, Abung Surakarta, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Bunga 

Mayang, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Hulu Sungkai, 

                                                             
15

 Mugiyarti, Op. Cit., h.8 
16

 Badan Pusat Statistik, “ Administrasi Pemerintah”, tersedia di 

lampung.bps.go.id (19 Februari 2021) 
17

 Tenny Putri Astutik, Op. Cit., h.48. 
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dan Sungkai Tengah
18

. Pemerintah kabupaten Lampung Utara dalam 

melaksanakan otonomi daerah berkenaan dengan pengalihan 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sesuai 

dengan Undang-undang N0 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah lampung utara menerapkannya terhitung sejak tahun 

2014 sesuai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat lampung. 

Di bawah ini merupakan sumbangan untuk PAD dari Pajak 

daerah Kabupaten Lampung Utara untuk memenuhi keperluan daerah 

dari periode tahun 2010-2020. 

Tabel 1.1 

Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah. 

 

Tahun Hasil Pajak Daerah 

2010 5.266.504.012,00 

2011 11.510.657.692,00 

2012 9.304.589.600,00 

2013 10.701.938.082,00 

2014 16.190.430.170,00 

2015 16.534.093.370,00 

2016 16.483.265.200,00 

2017 22.572.848.960,00 

2018 24.074.684.980,00 

2019 25.519.982.730,00 

2020 25.255.755.790,00 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara, Keuangan Daerah 

Kabupaten Lampung Utara 2010-2020. 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwasannya pendapatan yang diterima 

dari pajak daerah terbilang selalu mengalami fluktuatif, terlihat dari 

tahun 2010 sampai 2020 pendapatan dari sektor pajak selalu berubah-

ubah mengalami peningkatan atau pun penurunan.  

Dilihat dari hal tersebut seharusnya dengan adanya pengalihan 

pengelolaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dalam hal ini yakni 

                                                             
18

 Badan Pusat Statistik, “ Kabupaten Lampung Utara Dalam Angka”, 

tersedia di lampungutarakab.bps.go.id (19 februari 2021) 
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) maka 

penerimaan yang di dapat oleh daerah khususnya kabupaten Lampung 

Utara seharusnya mengalami peningkatan yang baik dan tidak 

fluktuatif terutama pada tahun 2014 keatas terlebih karena pada tahun 

2014 daerah sudah diberikan kebebasan dari pemerintah pusat untuk 

mengelola sumber dayanya sendiri, seharusnya dengan adanya 

pengalihan tersebut  pemerintah lebih bisa mengelola sumber dayanya 

dengan baik supaya pendapatan daerah bisa mendapatkan hasil yang 

maksimal dan dapat menciptakan kemajuan untuk daerahnya. Namun 

jika dilihat dari data yang ada nampaknya pemerintah daerah 

khususnya pemerintah Lampung Utara belum secara maksimal 

mengelola pendapatannya dengan baik, dan akhirnya menimbulkan 

pertanyaan apakah kebijakan otonomi daerah efektif diterapkan di 

kabupaten Lampung Utara.  

Melihat dari permasalahan diatas, penulis ingin meneliti apakah 

kebijakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi 

pajak daerah efektif diterapkan di Kabupaten Lampung utara, serta 

penulis ingin melihat bagaimana Kontribusi dari pengalihan kebijakan 

PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana 

pandangan ekonomi islam mengenai penerimaan PBB-P2 terhadap 

PAD. Sehingga penulis bermaksud untuk meneliti dengan judul 

“ANANLISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGALIHAN 

PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PEDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kabupaten Lampung Utara 

Tahun 2010-2020).” 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Lampung Utara ? 
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2. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Lampung Utara ? 

3. Bagaimana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten 

Lampung Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam ? 

 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk melihat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

b. Untuk melihat kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesan perkotaan terhadap Pendapatan Asli 

daerah 

c. Untuk melihat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan Terhadap pendapatan Asli Daerah 

menurut Perspektif Ekonomi Islam 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi akademisi dan masyarakat, sebagai tambahan 

informasi dan wawasan mengenai bagaimana efektivitas 

kebijakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 terhadap 

peningkatan PAD guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di kabupaten Lampung Utara. Serta 

mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam. Dan 

menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung, Khususnya jurusan Ekonomi Islam. 

b. Bagi penulis, sebagai bahan pembelajaran secara langsung 

dalam menambah wawasan keilmuan dan sebagai 

pelaksanaan tugas akademik sebagai salah satu syarat 

dalam penuntasan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 
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F. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang 

di identifikasi sebagai masalah yang terpenting.
19

 

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah 

menganalisis tentang Efektivitas Kebijakan Pengalihan Pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pada 

penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas dari 

kebijakan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan  pendapatan asli 

daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Lampung Utara dalam perspektif ekonomi islam. Berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik mengenai penerimaan pendapatan asli 

daerah yang bersumber dari pajakdaerah mengalami peningkatan yang 

fluktuatif dari kurun waktu 2010-2020. Dari hal itu penulis ingin 

meneliti efektivitas dari kebijakan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tersebut. 

Oleh karena itu untuk memudahkan pembaca memahami konsep 

singkat penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini digambarkan 

kerangka pemikiran secara skematis pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

ALFABETA, 2015), h. 283. 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan 

 

Dalam Ekonomi Islam 

Pendapatan Asli Daerah 

Al-Qur’an dan Hadist 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian 

lapangan (Field Research), penelitian dalam kancah yang 

sebenarnya.
20

 Adapun sifat penelitian adalah metode deskriptif, 

yaitu dengan melakukan pengumpulan data, mengamalisis data, 

serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang 

bersumber dari lokasi penelitian yaitu Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian.
21

 Dalam hal ini peneliti memperoleh data-

data secara langsung dengan wawancara terhadap Badan 

Pengelola Pajak dan retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten 

lampung utara. 

b. Data Sekunder 

Data Sukender adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
22

 Peneliti mengambil 

data dari data-data Badan Pusat statistik (BPS), selain itu data 

dari penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber di luar 

instansi yang dipublikasikan seperti perpustakaan Fakultas 

Ekonomi, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Jurnal, Artikel, Al-qur’an dan Al-hadist dan data-

data dari sumber lainnya yang relevan dengan variabel-variabel 

penelitian yang dapat digunakan sebagai penunjang penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

                                                             
20 Sugiono, Metode Penelitian Kuattatif, Kualitatif dan RnD, (Bandung: 

CV Alfabeta, Cetakan ke-23, 2016)., h.9 
21 Wahyu Purhantara, metode Penelitin Kualitatif untuk Bisnis, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi 1, 2010), h.79 
22

 Sugiono, Op.Cit.,  h.137. 
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dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya.
23

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih 

bertatap muka, mendengarkan langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan
24

. Arti lain dari wawancara adalah 

suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang 

bertujuan memperoleh informasi.
25

 

4. Metode Analasis Data 

Setelah data terkumpul,maka selanjutnya menganalisis data 

sesuai dengan permasalahannya. Kemudian data dihitung 

menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. 

a. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). 

Menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi 

dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) dapat dilakukan 

dengan cara, yakni: 

1. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data 

laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 

Kabupaten Lampung Utara tahun 2010-2020. 

2. Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan 

menggunakan MS Excel. 

3. Menghitung tingkat efektivitas dengan menggunakan 

rumus: 

Realisasi Penerimaan PBB-P2 

Efektivitas PBB-P2 =  
___________________________________________________ 

X 100% 

Target Penerimaan PBB-P2 

 

                                                             
23

 Suharsini Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Rineka Cipta: Jakarta, Edisi Revisi IV, Cetakan 11, 2003), h.14. 
24

 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Bumi 

Aksara: Jakarta, Cetakan 8, 2007), h.83. 
25

 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Bumi Aksara: 

Jakarta, Cetakan 3, 2006), h.113. 
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Dalam menghitung tingkat efektivitas dapat langsung 

dilakukan dengan MS Excel, dengan cara menuliskan 

formula rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. 

Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan dengan 

besarnya tingkta efektivitas penerimaan PBB-P2. 

4. Menjelaskan hasil perhitungan efektivitas penerimaan 

PBB-P2 tahun 2010-2020 dalam bentuk deskriptif 

dengan menggunakan interpretasi nilai efektivitas. 

Untuk menilai tingkat efektivitas, maka dapat dilihat 

pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Interpretasi Nilai Efektivitas 

Kemampuan Efektivitas Rasio 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

>100 

90-100 

80-90 

60-80 

<60 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327  

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut dapat dinilai 

dengan kriteria berikut: 

a. Presentase yang dicapai lebih besar dari 100% dinilai 

sangat efektif 

b. Presentase yang dicapai antara 90-100% dinilai efektif 

c. Presentase yang dicapai antara 80-90% dinilai cukup 

efektif 

d. Presentase yang dicapai antara 60-80% dinilai kurang 

efektif 

e. Presentase yang dicapai lebih kecil dari 60% dinilai 

tidak efektif 

5. Menganalisis hasil perhitungan efektivitas penerimaan 

PBB-P2 di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan nilai 

interpretasi efektivitas dengan studi deskriptif. 
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b. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan 

PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data 

realisasi penerimaan PBB-P2 dan realisasi pendapatan 

asli daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2010-

2020. 

2. Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan 

menggunakan MS Excel. 

3. Menghitung kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan 

Asli Daerah dengan menggunakan rumus: 

Realisasi Penerimaan PBB-P2 

Kontribusi PBB-P2 = 
 ___________________________________________________ 

 X 100% 

Realisasi Penerimaan PAD 

Dalam menghitung besarnya kontribusi dapat langsung 

menggunakan MS Excel, dengan cara menuliskan formula 

rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. Selanjutnya 

kolom keterangan diisi menyesuaikan dengan besarnya 

kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

4. Menjelaskan hasil perhitungan kontribusi penerimaan 

PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 

2010-2020 dalam bentuk deskriptif dengan 

menggunakan nilai interpretasi kontribusi. Untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi terhadap 

peningkatan pendapatan daerah, maka dapat dilihat 

pada tabel 1.3 

 

Tabel 1.3 

Interpretasi Nilai Kontribusi 

Presentase (%) Kriteria 

0,00 – 10 

10,10 – 20 

Sangat Kurang 

Kurang 
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20,10 – 30 

30,10 – 40 

40,10 – 50 

>50 

Sedang 

Cukup Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327  

 

Perhitungan besarnya kontribusi tersebut dapat dinilai 

dengan menggunakan kriteria berikut: 

a. Presentase yang dicapai antara 0% - 10% dinilai 

sangat kurang. 

b. Presentase yang dicapai antara 10,10% - 20% dinilai 

kurang. 

c. Presentase yang dicapai antara 20,10% - 30% dinilai 

sedang. 

d. Presentase yang dicapai antara 30,10% - 40% dinilai 

cukup baik. 

e. Presentase yang dicapai antara 40,10% - 50% dinilai 

baik. 

f. Presentase yang dicapai lebih dari 50% dinilai sangat 

baik. 

5. Menganalisis hasil perhitungan kontribusi penerimaan 

PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan 

klasifikasi kriteria kontribusi dengan studi deskriptif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Secara etimologi pajak dalam bahasa arab disebut dengan 

Dharibah yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, 

memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. 

Sedangkan menurut bahasa Dharibah dalam penggunaannya 

mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan 

Dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. 

Hal ini nampak jelas dalam ungkapan bahwa Jizyah dan Kharaj 

dipungut secara Dharibah yakni secara wajib, bahkan sebagian 

ulama menyebut Kharaj merupakan Dharibah. 

Jadi Dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh 

Negara untuk selain Jizyah dan Kharaj. Sekalipun keduanya secara 

awam bisa dikategorikan Dharibah.26 

Dalam Ekonomi Islam Pajak Bumi dan Bangunan disebut 

dengan Kharaj. Secara harfiah, Kharaj berarti kontrak, sewa 

menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan islam, 

Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para 

pengelola wilayah taklukkan harus membayar kepada Negara 

Islam. Negara Islam setelah penaklukkan adalah pemilik atas 

wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada Negara 

Islam. Para penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran 

tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka 

sendiri. Jadi Kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas 

tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemilikya. 

Apabila Jizyah ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur’an, maka 

kharaj ditetapkan secara ijtihad. Kharaj dalam bahasa arab adalah 

kata lain dari sewa dan hasil.
27

  

                                                             
26

 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2007), h.27 
27 Gusfahmi, Op.Cit., h.109 
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Maka PBB-P2 dilihat dari subjeknya jika dikaitkan dengan 

syariat islam maka PBB-P2 bertentangan dengan syariat islam, 

karena secara islammereka adalah pemilik bumi dan atau bangunan 

tersebut. Adapun dalil sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-

Azhab:27) 

َسثَكُ  ْٔ أَ ٌَ َّللّاُ َعهَىَٰ ُكمِّ َٔ َكب َٔ أَْسًضب نَْى تَطَئَُْٕب    َٔ انَُْٓى  َٕ أَْي َٔ ِديَبَسُْْى  َٔ ْى أَْسَضُْٓى 

 َشْيٍء قَِذيًشا

Artinya: “Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, 

rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu 

pula) tanah yang belum kamu injak dan adalah 

Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.”
28

 

 

Allah SWT, menjadikan manusia sebagai pemilik tanah 

mereka dengan segala isinya berupa tanaman. Dan menjadikan 

kalian sebagai pemilik dari rumah dan harta mereka lainnya. Ini 

adalah janji dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, 

dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mampu 

melemahkannya 

Al-Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang 

ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada 

negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi 

kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasikan 

sebagian tujuan Ekonomi, Sosial, Politik, dan tujuan-tujuan lain 

yang ingin dicapai oleh Negara. Di dalam definisi yang di 

kemukakan terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah 

yaitu: 

a. Diwajibkan oleh Allah SWT. 

b. Objeknya harta. 

c. Subjeknya kaum muslim yang kaya. 

d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan negara. 

                                                             
28 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro), 2005, 5.596 
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e. Diberlakukan karena ada kondisi darurat, yang harus  

segera diatasi oleh Ulil Amri (pemerintah).
29

 

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut 

syariah dengan pajak menurut non-muslim, maka dipilihlah 

padanan kata dalam bahasa arab, yaitu dharibah. Dharibah adalah 

pajak tambahan dalam islam, yang sifat dan karakteristiknya 

berbeda dengan pajak menurut teori ekonomi non-muslim. Untuk 

membedakan pajak muslim dan kafir, khalifah Umar bin Khattab 

ra pernah melarang pengenaan Kharaj kepada kaum muslim, atau 

hasil tanah Kharajiyah. Beliau tetap memasukkan hasil 

pembayaran Kharaj dari kaum muslim sebagai zakat karena setiap 

pemberian seorang muslim adalah Shadaqah yang berrmakna 

bersih dan suci. Justru merupakan suatu kehinaan, apabila muslim 

membayar Kharaj.30 

Berdesarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa 

Kharaj merupakan pajak atas bumi dan manfaatnya (hasilnya) 

yang dikenakan kepada non-muslim ataupun orang muslim yang 

berada di wilayah negara kekuasaan muslim. 

2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang dalam islam disebut Kharaj. 

Kharaj ditetapkan berdasarkan ijtihad. Kharaj (Pajak) dalam 

bahasa arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.
31

 Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Al-Mu’minun:72 

ٍَ أَْو تَْسـ َهُُْٓى َخْشًجب فََخشَ  ِصقِي َٕ َخْيُش ٱنّشَٰ ُْ َٔ اُج َسبَِّك َخْيٌش     

Artinya: “atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka 

upah dari tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah  pemberi 

rezeki yang paling baik”32 

3. Tujuan Pajak 

Tujuan pajak  yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan 

                                                             
29

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status & 

Filsafat Zakat Berdasarkan Qur‟an dan Hadis, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 

2007), h.999 
30 Gusfahmi, Op.Cit., h.29 
31 Ibid., h. 109 
32 Departemen Agama RI, Op.Cit., h.482 
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berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak 

pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

dalam bidang dan sektor pembangunan. 

Kegiatan-kegiatan pembangunan bidang ekonomi tersebut 

diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan lain 

sebagai berikut: 

a. Mencapai truktur ekonomi yang seimbang 

b. Memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak 

c. Meningkatkan penghasilan rakyat 

d. Memperluas kesempatan kerja  

e. Memeratakan kesempatan berusaha 

f. Menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari 

dan bahan-bahan penting lainnya sehingga lebih menjamin 

penyebarannya secara merata dengan harga yang layak dan 

terjangkau oleh masyarakat banyak 

g. Peningkatan mutu kehidupan yang baik secara menyeluruh 

h. Memperluas usaha-usaha dan memperbaiki penghasilan 

masyarakat golongan ekonomi lengah, antara lain: 

pembinaan kemampuan berusaha, penyediaan tempat 

berusaha yang layak. 

i. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata 

j. Terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial33 

Baik dan buruknya sistem perpajakan tergantung akibatnya 

pada masyarakat. Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang 

menjamin keuntungan sosial terbanyak dimana sistem 

kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan yakni 

dengan cara perbaikan dalam hal produksi serta distribusi yang 

dihasilkan
34

. 

4. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Dari sisi subjek (wajib pajaknya), kharaj dikenakan atas 

orang kafir dan juga muslim (karena membeli tanah Kharajiah). 

                                                             
33 Muhammad Turmudi, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa 

Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)”, Jurnal Al-„Adl, Vol. 8 No. 1, 

Januari 2015, h.139 
34 Ibid., h.140 
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Apabila orang kafir yang mengelola tanah kharaj masuk islam, 

maka ia tetap dikenai kharaj sebagaimana keadaan 

sebelumnya.seseorang muslim boleh membeli tanah kharaj dari 

seorang kafir Dzimmi dan dia tetap dikenakan kharaj (menurut 

mazhab Syafi’i). Jika seorang kafir masuk islam, maka tanah itu 

tetap menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar sepuluh 

persen dari hasil buminya sebagai zakat, bukan sebagai kharaj. 

Said Hawwa menjelaskan: 

”Umar mengatakan bahwa membayar kharaj bagi kaum 

muslim adalah suatu kehinaan. Kharaj (pajak penghasilan) 

yang telah dikenakan terhadap orang kafir dzimmi, maka 

apabila tanah kharaj berpindah tangan dari mereka kepada 

orang-orang muslim berarti ikut berpindah pula pajak 

penghasilannya. Berarti pula, seorang muslim pada waktu itu 

wajib menunaikan pajak penghasilan sebagai mana seorang 

kafir dzimmi dan ini adalah suatu bentuk kehinaan yang Allah 

telah menyelamatkannya dari kehinaan ini”. 

Namun, pendapat larang diatas diperbolehkan oleh 

sebagian sahabat dan tabi’in, seperti Abdullah Bin Mas’ud, 

Muhammad Bin Sirrin, dan Umar Bin Abdul Aziz mereka 

berpendapat bahwa kehinaan yang dimaksud dalam surat At-

Taubah:29 itu adalah atas kepala (orangnya) bukan atas 

tanahnya. Oleh karena itu, tidak ada kehinaan dalam 

menunaikan pajak penghasilan dari tanah kharaj. Dengan 

begitu, tidak ada larangan untuk membelinya.
35

 

Selanjutnya Umar Bin Abdul Aziz, Imam Malik Bin Anas 

dan Al-Auza’i berpendapat, kaum muslimin yang membeli 

tanah kharaj wajib membayar zakat 10% dan juga kharaj (pajak 

penghasilan)nya. Karena zakat adalah kewajiban atas setiap 

muslim yang tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. 

Sedangkan kharaj (pajak penghasilan) merupakan prinsip yang 

diwajibkan atas tanah berkaitan dengan hak-hak terdahulunya 

sebelum berpindah tangan kepada seorang muslim. Contoh 

praktiknya, khalifah Umar Bin Abdul Aziz pernah menuliskan 

surat kepada amilnya di palestina berkenaan dengan orang islam 

                                                             
35

Gusfahmi, Pajak Menurut...., h. 110. 
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yang memiliki tanah kharaj, agar ia tetap mengambil pajak 

(kharaj) darinya kemudian mengambil zakat dari harta yang 

tersisa setelah diambil untuk pembayaran pajak. Zakat 10% dan 

pajak penghasilan (kharaj) keduanya adalah hak yang berbeda 

dalam hal tujuan distribusi. Pajak penghasilan di distribusikan 

untuk kepentingan pasukan perang dan keturunan mereka, 

sedangkan zakat di distribusikan untuk asnaf delapan.
36

 

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan  

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah 

(pajak proporsional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan 

senjata, terlpeas apakah si pemilik itu seseorang dibawah umur, 

seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun non-

muslim. Kharaj dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang di 

taklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, 

oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau 

dialokasian kepada petani non-muslim dari manasaja.
37

 

5. Manfaat Pajak 

Dalam pandangan islam harta yang dimiliki oleh manusia 

adalah  suatu amanah dan kepemilikan atasnya tidak absolut, tetapi 

Allah-lah yang memiliki secara mutlak atas harta tersebut. Oleh 

karena itu islam memberikan pengajaran agar harta itu tidak 

dimiliki oleh segelinitir orang saja, tetapi harus berputar baik atas 

dasar kewajiban agama seperti zakat, shodaqoh, infaq, dan 

sebagainya, maupun atas dasar kewajiban kenegaraan seperti 

pajak.
38

 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat 

menunjang jalannya pemerintahan dalam hal pembiayaan 

pembangunan, sehingga tanpa pajak bisa jadi sebagian besar 

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Dana pajak 

digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman 

bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara 

mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati 

fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai 

                                                             
36

Ibid, h. 111. 
37

Ibid, h.112. 
38 Muhammad Turmudi, Op.Cit., h.137 
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dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk 

mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, membayar 

utang negara keluar negeri, membantu UMKM baik dalam hal 

pembinaan atau permodalan. 

Pajak yang diambil dari masyarakat juga dapat digunakan bagi 

pendanaan fasilitas umum yang diantaranya meliputi: 

a. Pembangunan sarana umum seperti Fasilitas dan 

Infrastruktur mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, 

rumah sakit/puskesmas. 

b. Pertahanan dan keamanan mulai dari bangunan, senjata, 

perumahan sampai gaji-gaji 

c. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak 

d. Kelestarian lingkungan hidup dan budaya 

e. Transportasi massal dan lain-lain.
39

  

6. Pendapatan Asli Daerah Masa Rasulullah 

Pada masa islam, pemerintah mengunakan biaya-biaya untuk 

melakukan salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar 

dapat terus merasa sejahtera.
40

 Terkait pembiayaan sektor publik 

oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapat Negara di zaman 

Rasulullah SAW, sebagai berikut: 

a. Zakat 

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib 

dikeluarkan pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk 

membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut 

pengembangan SDM. Pada periode mekkah zakat disyariatkan 

sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi 

muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau 

umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan 

dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode madinah 

pungutan zakat menjadi wajib dan diambil oleh pemerintah 

dengan menugaskan amil atau petugas pemungut. 

b. Kharaj 

                                                             
39 Ibid., h.135 
40

Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan  

Sejahtera, (Jakarta: Kencana, 2012), h.25. 
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Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di 

zaman Rasulullah SAW, adalah Kharaj. Kharaj adalah pajak 

terhadap tanah atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB 

dengan sistem Kharaj adalah bahwa Kharaj ditentukan 

berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Hal ini berarti bahwa 

bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya 

disatu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain di tanam 

kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharaj yang 

berbeda. 

c. Khums 

Para ulama syi‟i mengatakan bahwa sumber pendapatannya 

apapun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama 

sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta 

rampasan perang saja. Imam Abu Ubait dalam adi menyatakan 

bahwa yang dimaksud Khums  ini bukan saja hasil perang, 

tetapi juga barang temuan dan tambang. 

d. Ghonimah dan Fa’i 

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut 

Ghanimah, jika pergantian pemerintah tidak dengan peperangan 

tetapi mungkin dengan kudeta atau memenangkan pemilu, 

penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara-cara lain 

maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut Fa‟i. 

e. Jizyah 

Jizyah adalah pajak yang dibayar orang-orang non-muslim 

sebagai pengganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan 

kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan 

keamanan dari Negara Islam. 

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para 

sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut kaffarah, yaitu denda 

misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang 

berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus 

membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan 

negara. 

Disamping penerimaan negara yang pokok, pemerintah negara 

muslim juga memilik sumber pendapatan lainnya seperti wakaf 
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(pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuha publik yang 

terbatas maupun yang tidak terbatas), lalu kalalah (bagian negara 

dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika 

kebutuhan publik belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak 

tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada 

rakyat maupun negara lain yaitu sukuk.41 

 

B. Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Sebelum penulis menguraikan mengenai pengertian Pajak 

Bumi dan Bangunan, maka ada sebaiknya terlebih dahulu penulis 

menguraikan pengertian pajak secara umum. Pajak menurut 

undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan keempat 

atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak menempatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.
42

 

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang 

gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintah.
43

 Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 

S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal (kontrapetasi) yang langsung ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
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Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur-unsur: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut 

pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan 

barang). 

b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan 

atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang 

secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak 

tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual 

oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat 

luas.
44

 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) 

menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 adalah iuran yang 

dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan 

yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan.
45

 Bumi 

dimaksudkan disini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang 

ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan 

pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut 

wilayah republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud bangunan 

adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan. 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks 

bangunan. 

b. Jalan tol. 

c. Kolam renang. 

d. pagar mewah. 

                                                             
44

Mardiasmo, Perpajakan ....., h.3 
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e. Tempat olahraga. 

f. Galangan kapal, dermaga. 

g. Taman mewah. 

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 

minyak. 

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
46

 

Jadi Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang sifatnya 

dipaksakan yang dikenakan kepada suatu badan atau perorang yang 

mereka memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan yang 

mereka tempati atau mereka miliki. 

2. Dasar Hukum pajak Bumi dan Bangunan 

Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-

undang  No.12 Tahun 1994 untuk menyempurnakan Undang-

undang sebelumnya dengan pokok-pokok perubahan sebagai 

berikut: 

a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, 

diatur ketentuan mengenai Nilai Jual Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak untuk setiap wajib pajak. 

b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan 

peradilan pajak. 

Selanjutnya diubah kembali menjadi Undang-undang No.28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang mana 

diberlakukannya pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 tentang Pajak 

bumi dan Bangunan. 

3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memperoleh 

suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

bangunan.
47

 

Mardiasmo dalam bukunya juga menjelaskan mengenai 

subjek pajak bumi dan bangunan, yakni: 
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a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau 

memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, 

menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Dengan demikian, pembayaran/pelunasan pajak bukan 

merupakan bukti pemilikan hak. 

b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang 

dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib 

pajak. 

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui 

wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan 

subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 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. 

Untuk lebih jelas diberikan contoh berikut ini. 

1. Subjek pajak X memanfaatkan atau menggunakan 

bumi dan atau bangunan milik Y bukan karena suatu 

hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena 

perjanjian, maka X yang memanfaatkan/menggunakan 

bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai Wajib 

pajak. 

2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa 

pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang 

memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut 

ditetapkan sebagai Wajib pajak. 

3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar 

wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat 

objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau 

badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat 

ditunjuk sebagai Wajib pajak. Penunjukan sebagai 

Wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti 

pemilikan hak. 

d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam nomor 3 dapat memberikan keterangan secara 



29 
 

 

tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan 

Wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. 

e. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib pajak dalam 

nomor 4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak 

membatalkan penetapan sebagai Wajib pajak sebagaimana 

dalam nomor 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak 

diterimanya surat keterangan dimaksud. 

f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka 

Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan 

penolakan dengan disertai alasan-alasannya. 

g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejka tanggal 

diterimanya keterangan sebagaimana dalam nomor 4 

Direktur Jendral Pajak tidak memberika keputusan, maka 

keterangan yang diajukan itu disetujui.
48

 

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, dan 

pertambangan.
49

 

Menurut Mardiasmo yang dimaksud dengan Objek Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni: 

a. Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan atau 

bangunan 

b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan 

adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai 

jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk 

memudahkan penghitungan pajak yang terutang. 

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah 

diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Letak. 

2. Peruntukan. 

3. Pemanfaatan. 

4. Kondisi lingkungan dan lain-lain. 
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Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan 

faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan. 

2. Rekayasa 

3. Letak 

4. Kondisi lingkungan dan lain-lain. 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks 

bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, 

yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek 

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 dan gas, pipa 

minyak. 

9. Menara. 

c. Pengecualian objek pajak. Objek pajak yang tidak 

dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak 

yang: 

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 

umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: 

a. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, wihara. 

b. Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit. 

c. Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren. 

d. Di bidang sosial, contoh: panti asuhan. 

e. Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, 

candi. 

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau 

yang sejenis dengan itu. 

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 

wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang 
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dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak. 

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi 

internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Catatan.: 

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan adalah objek pajak itu 

diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan 

nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. 

Hal ini dapat diketahui, antara lain dari anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang 

bergerak dalam bidah ibadah, sosial, kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. 

Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik 

negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang No 5 Tahun 

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. 

d. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk 

penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan 

pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek 

pajak yang dimilki/dikuasai/digunakan oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam menyelengarakan 

pemerintahan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak 

negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan 

pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk 

penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, wajar bila 

Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas 

tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

Mengenai bumi dan atau bangunan milik perseorangan dan 

atau bukan yang digunakan oleh negara, kewajiban 

perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan. 

e. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing 
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kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya 

Rp.12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. 

Apabilaseorang wajib pajak mempunyai beberapa objek 

pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek 

pajak yang nilainya terbesar.Sedangkan objek pajak 

lainnya tetapkan dikenakan secara penuh tanpa dikurangi 

NJOPTKP. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas 

nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP 

dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/ bupati/ 

walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
50

 

4. Dasar Pengenaan dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 

0,5% (lima per sepuluh). 

Sedangkan dasar pengenaan pajak ada beberapa hal yakni: 

a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obek Pajak 

(NJOP) 

b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 

tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktur Jendral 

Pajak atas anam Menteri Keuangan dengan 

mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota 

(Pemerintah Daerah) setempat. 

c. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan 

serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

d. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi 

nasional.
51

 

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

adalah 3 tahun sekali. Namun demikian, untuk daerah tertentu yang 

karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan 

NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun 

sekali. 
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Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah 

Direktur Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan 

mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota 

(Pemerintah Daerah) setempat serta memerhatikan asas self 

assesment. Yang dimaksudkan (assesment value) adalah nilai jual 

yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu 

presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
52

 

Contoh: 

a. Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp2.000.000,00. 

Presentase misalnya 20% maka besarnya = 20% x 

Rp2.000.000,00 = Rp 400.000,00. 

b. Nilai jual objek pajak sebesar Rp2.000.000.000,00. 

Presentase misalnya 40%, maka besarnya 40% x 

Rp2.000.000.000,00 = Rp800.000.000,00. 

Untuk perekonomian yang sekarang ini, terutama untuk tidak 

terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan 

tetap memerhatikan penerimaan, khusunya bagi Pemerintah 

Daerah, maka telah ditetapkan besarnya presentase untuk 

menentukan besarnya NJKP, yaitu: 

a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk: 

1. Objek pajakperkebunan. 

2. Objek pajak kehutanan. 

3. Objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya 

perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan 

sama atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah). 

b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk: 

1. Objek pajak pertambangan. 

2. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 53

 

5. Cara Menghitung Tarif Pajak Bumi dan Bangunan  

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak dengan NJKP. 
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Pajak Bumi dan Bangunan  

= Tarif Pajak x NJKP 

= 0,5% x Presentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP) 

 

Contoh: 

Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang 

NJOP-nya Rp20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut 

Rp12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah: 

  

= 0,5% x 20% X (Rp20.000.000,00 – Rp12.000.000,00) 

= Rp8.000,00.
 54

 

6. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan  

a. Bagi Wajib Pajak 

1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur 

secara tertulis tidak disampaikna sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat 

Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam 

Surat Ketetapan Pajak adalah poko pajak ditambah 

dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari 

pokok pajak. 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang 

lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan 

SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak, ditagih 

dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang 

terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih 

pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung 

berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih 

pajak yang terutang. 

2. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran 

tidak bayar atau kurang dibayar, dikenakan denda 

                                                             
54

Ibid, h.371. 



35 
 

 

administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari 

saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk 

jangka waktu paling lama 24 bulan. 

3. Karena kealpaannya, sehingga menimbulkan kerugian 

pada negara dalam hal: 

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada 

Direktorat Jendral Pajak. 

b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan 

tidak benar. 

4. Karena kesengajaannya, sehingga menimbulkan 

kerugian kepada negara dalam hal: 

a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada 

Direktorat Jendral Pajak. 

b. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan 

yang tidak benar. 

c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau 

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-

olah benar. 

d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan 

surat atau dokumen lainnya. 

e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan 

keterangan diperlukan. 

Untuk sebab kealpaan: 

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan 

atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali pajak yang 

terutang. 

Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati, 

sehingga perbuatan tersebut membuat kerugian bagi negara. 

Untuk sebeb kesengajaan: 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 

atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang. 

Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua apabila seseorang 

melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum 

lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian 
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atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak 

dibayarkan denda. 

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana 

perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana 

sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian 

atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak 

dibayarnya denda, dikenakan denda lebih berat ialah dua kali 

lipat dari ancaman pidana.
55

 

 

b. Bagi Pejabat 

Sanksi umum 

Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah 

diuraikan di muka dikenakan sanksi menurut peraturan 

perundangan yang berlaku, antar lain: 

Peraturan pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, Staats-blad 1860 No.3 tentang Peraturang 

Jabatan Notaris. 

Sanksi Khusus 

Bagi pejabat yang tugas pekerjaanya berkaitan langsung 

atau ada hubungannya dengan objek pajak atau pihak lainnya 

yang: 

1. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan 

dokumen yang diperlukan. 

2. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan 

keterangan yang diperlukan. 

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun 

atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000,00 

Catatan: 

Tindak pidana yang telah diuraikan di muka tidak dapat 

dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak berakhirnya tahun 

pajak yang bersangkutan. Penyimpanan terhadap ketentua pasal 

78 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban 

menyimpan dokumen perpajakan yang lamanya 10 tahun.
56
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C. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain 

yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah 

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas desentralisasi.
57

 

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah 

pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
58

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi 

dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan 

pemerintah dan undang-undang. 

2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah 

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 

Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang N0 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah.
59

 

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang 

dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah. Sumber-sumber 
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pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan 

kemampuan daerah masing-masing 

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah yang sebelumnya di sebut pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebsar-besarnya 

kemakmuran rakyat.
60

 

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah 

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam 

undang-undang nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten atau 

kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah 

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
61

 

1. Jenis dan Objek Pajak 

Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua macam yaitu 

pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

1. Pajak kendaraan Bermotor 

2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Air Permukaan 

5. Pajak Rokok 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak hotel 
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4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7. Pajak Parkir 

8. Pajak Air Tanah 

9. Pajak Sarang Burung Walet 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah 

provinsi, tetapi tidak terbagi kedalam daerah kabupaten/kota 

otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak 

yang dapat dipungut gabungan dari pajak untuk daerah 

provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.
62

 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah, sebagaimana halnya pajak daerah 

merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat 

Pengertian retribusi daerah menurut Mardiasmo adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.
63

 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin 

tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk 

kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua jasa yang 

diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. 

Tetapi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek 

retribusi. 

1. Objek Retribusi Daerah 

Yang menjadi objek Retribusi Daerah adalah: 
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a. Retribusi Jasa umum 

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum 

digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek 

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan 

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi 

jasa umum adalah: 

1. Retribusi Pelayanan Masyarakat 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 

Mayat. 

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

6. Retribusi Pelayanan Pasar 

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Beromotor 

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus. 

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan 

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha 

digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek 

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi: 

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan 

kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan 

secara optimal. 



41 
 

 

2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang 

belum disediakan secara memadai oleh pihak 

swasta. 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah 

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

2. Retribusi Pasar Grosirdan/atau Pertokoan 

3. Retribusi Tempat Pelelangan 

4. Retribusi Terminal 

5. Retribusi Temapt Khusus Parkir. 

6. Retribusi Tempat Penginapan 

7. Retribusi Rumah Potong Hewan 

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

10. Retribusi penyeberangan di Air. 

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu 

digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan 

tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

2. Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol 

3. Retribusi Izin Gangguan 

4. Retribusi Izin Trayek 

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
64

 

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan 
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kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika 

pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba 

tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan mencakup yaitu, pembagian laba 

atas penyertaan modal pada BUMD, pembagian laba atas 

penyertaan modal bumN, pembagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok 

masyarakat. 

e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini ada 

beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber 

berikut: hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, 

sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas 

kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayan kepada 

pihak ketiga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

daerah. Pendapatan denda pajak, pendapatan denda 

retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari 

angsuran/cicilan penjualan, pendapatan hasil eksekusi 

atas jaminan.
65

 

 

D. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan 

target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan 

perbandingan outcome  dengan output. Efektivitas menunjukkan 

kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah 

kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi 

output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang 

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.efektivitas 

merupakan hubungan antara output dengan tujuan.
66

 

Keberhasilan organisasi atau lembaga pemerintahan pada 

umumnya diukur dengan konsep efektivitas, apa yang dimaksud 
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dengan efektivitas, terdapat beberapa pengertian berkenaan dengan 

efektivitas. 

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan dengan efektif. Semakin besar ouput yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut.
67

 

Efektivitas tidak menyatakan tentang berupa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi 

melebihi apa yang telah di anggarkan, boleh jadi dua kali lebih 

besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah 

dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau 

kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran 

yang harus dicapai. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara 

hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan 

pajak itu sendiri.
68

 

Sedangkan Abdul Halim menyatakan bahwasannya efektivitas 

yakni menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi 

rill daerah.
69

 

Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan potensi 

atau target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan yang telah dilakukan di Kabupaten Lampung Utara. 
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Efektf atau tidaknya pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan yang dilakukan di Kabupaten Lampung Utara akan 

dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada 

target awal yang telah ditentukan. 

Menurut penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan 

ukuran yang menetukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari 

ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang 

direncanakan. 

 

2. Model-Model Efektivitas 

Tinjauan literatur mengenai efektivitas menunjukkan bahwa 

ada rasa ketidakpuasan dengan dua pendekatan organisasi yaitu 

model tujuan dan juga model sistem. Lebih lanjut lagi, berbagai 

model yang dikembangkan atas beberapa disiplin ilmu lainnya juga 

telah banyak dibahas. Berikut adalah model-model dalam 

efektivitas sebagai berikut: 

a. Model Tujuan 

Sistem organisasi memiliki arti, diciptakan dan dirancang 

secara sengaja untuk mendapatkan atau memperoleh suatu 

tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, 

model tujuan merupakan model yang paling banyak digunakan 

sebagai kriteria efektivitas. Dalam kenyataannya, model ini 

mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan 

dengan pendekatan lainnya. Model tujuan pada dasarnya 

menyatakan bahwa efektivitas organisasi harus dilihat dan 

dinilai dari hasil yang sudah dicapai bukan dari proses yang 

sudah dilakukan. Karena tidak semua organisasi mempunyai 

tujuan dengan karakteristik yang sama, maka manajer jika ingin 

memilih model ini hanya bila hasil akhir yang menjadi tujuan 

jelas dan kapan harus terealisasikan. 

b. Model Sumber Daya Sistem 

Model sumber daya sistem merupakan pembaruan dari 

model sistem organisasi. Model ini memiliki pandangan bahwa 

organisasi sebagai suatu struktur yang dapat diidentifikasikan 

dan mempunyai ketergantungan antara organisasi dan juga 

lingkungan disekitarnya. Sukses organisasi dalam satu periode 
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tentu sebagai pencapaian dalam efektivitas organisasi . karena 

sumber daya bisa beranekaragam jenis dan kompetisi yang 

berbeda-beda, dan karena ada sesuatu yang dapat dipertukarkan 

antar sumber daya, penilaian efektivitas harus dilakukan karena 

tidak atas dasar kriteria. Secara singkat, dapat disimpulkan 

bahwa model sumber daya sistem menekankan pada akuisisi 

sumber daya yang dibutuhkan sebagai kriteria penilaian 

efektivitas. Model ini lebih baik digunakan jika ada hubungan 

yang jelas antara sumber daya dan keluaran organisasi. 

c. Model Ketidakaktifan 

Model ketidakefektifan memusatkan pada faktor-faktor 

yang menghambat kinerja organisasi, bukan faktor-faktor yang 

memberikan keberhasilan. Suatu organisasi dikatakan dapat 

mencapai efektivitas bila bebas dari karakteristik 

ketidakefektifan. Keunggulan dari model ini adalah dapat 

memberikan pedoman kepada manajer-manajer bagi kegiatan 

dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling tepat jika 

kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak disetujui 

bersama, dan jika ada suatu kebutuhan dalam mengembangkan 

secara sistematik strategi-strategi pengembangan organisasi. 

 

3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas 

Ada empat kelompok yang berpengaruh terhadap suatu 

efektivitas organisasi, adalah sebagai berikut: Karakteristik 

organisasi, termasuk struktur dan teknologi, karakteristik 

lingkungan yakni, termasuk dalam lingkungan intern dan juga 

lingkungan ekstern, karakteristik karyawan, dan yang terakhir 

karakteristik praktik manajemen. Dapat disimpulkan bahwa 

terdapat tujuh variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, 

yakni struktur, teknologi, lingkungan ekstern dan intern, keterikan 

karyawan dengan organisasi, prestasi kerja karyawan, serta 

kebijakan manajemen. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-

masing variabel: 

a. Teknologi 

Teknologi dapat diartikan yaitu perbuatan, pengetahuan, 

tekhnik, peralatan fiskal yang digunakan untuk untuk mengubah 
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input menjadi output, barang atau jasa. Dengan teknologi yang 

sudah ada dan sering dipakai jika tidak dibandingkan dengan 

teknologi yang baru tidak dapat dikatakan bahwa teknologi 

yang digunakan itu berpengaruh terhadap efektivitas. Jadi jika 

ingin mengetahui apakah teknologi yang sudah dipakai 

memberikan atau berpengaruh terhadap efektivitas maka perlu 

dibandingkan. 

Realita yang sering terjadi dimasyarakat jika teknologi 

tersebut baru dan lebih canggih dari teknologi sebelumnya akan 

dapat meningkatkan produktivitas. Teknologi dapat 

memberikan efektivitas atau produktivitas tergantung 

bagaimana faktor-faktor lainnya, terutama manusia yang 

menggunakannya, apakah penggunanya mempunyai skill atau 

tidak 

b. Teknologi, Struktur, dan Efektivitas 

Teknologi selain berpengaruh terhadap efektivitas, juga 

bisa berpengaruh terhadap struktur, struktur yaitu bagian 

pekerjaan, pengelompokkan, spesialisasi, koordinasi, dan 

sebagimana yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 

Struktur juga berpengaruh terhadap efektivitas. Perbedaan 

teknologi juga berpengaruh terhadap efektivitas, lain 

teknologinya lain juga efektivitasnya, demikian juga dengan 

perbedaan struktur akan berpengaruh terhadap efektivitas. 

c. Lingkungan, Struktur, dan Efektivitas 

Penelitian mengenai pengaruh lingkungan terhadap 

efektivitas organisasi yang dilakukan oleh Burn dan Stalker, 

dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh lingkungan 

timbullah dua jenis sistem manajemen, yaitu sistem organik dan 

mekanistik. Mereka juga berpendapat bahwa desain organisasi 

yang paling efektif ditentukan oleh faktor ekstern. Manajemen 

harus memahami dengan baik kondisi lingkungan, dan 

menyesuaikan struktur dan praktik organisasi untuk memenuhi 

dan memanfaatkan kondisi lingkungan. 

Mengenai hubungan antara lingkungan dan efektivitas, 

penelitian yang dilakukan oleh Osborn dan Hunt dapat 

disimpulkan bahwa, efesiensi tergantung pada kemampuan 
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organisasi untuk berinteraksi dan berhubungan dengan 

lingkungannya secara erat yang saling menguntungkan.    

d. Motivasi dan Imbalan 

Motivasi dapat diartikan sebagai proses yang 

membangkitkan, mengarahkan dan mempertahankan perilaku 

selama jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut 

Porter dan Lawler, ada dua faktor yang mendukung motivasi 

untuk berbuat, yaitu individu dan organisasi. Dalam faktor 

individu yang paling berpengaruh yaitu kebutuhan, sedangkan 

dari faktor organisasi yang paling berpengaruh adalah faktor 

imbalan. Namun efektif atau tidaknya tergantung pada faktor-

faktor lainnya, seperti struktur, teknologi, gaya kepemimpinan, 

persepsi peran, dan budaya organisasi.
70

 

 

4. Indikator Efektivitas 

Menurut Mardiasmo, indikator efektivitas menggambarkan 

jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) 

program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar 

kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan 

atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja 

yang dilakukan suatu unit organisasi.
71

 

Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 4 efektif adalah 

pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, 

yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
72

. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak 

bumi dan bangunan perdesaan perkotaan adalah:  

 

Realisasi Penerimaan PBB-P2 

Efektivitas PBB-P2 =  
 _________________________________________      

X 100% 

Target Penerimaan PBB-P2 
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Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (4). 
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Standar efektivitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri 

No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan 

Kinerja Keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan 

memenuhi kriteria pada Tabel 2.1 sebagai berikut.
73

  

 

Tabel 2.1 

Interpretasi Nilai Efektivitas 

Kemampuan Efektivitas Rasio 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

>100 

90-100 

80-90 

60-80 

<60 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 

 

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapain tujuan, 

maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika 

ekonomi berfokus pada input dan efesiensi pada output atau proses, 

maka efektivitas pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, 

atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa 

memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending 

wisely.74 

 

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian tentang Efektivitas Kebijakan Pengalihan Pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dari 

beberapa penelitian sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian 

sebelumnya yang sebelumnya menjadi acuan peneliti. 

1. Raudhatun Wardani, Wida Fadhila, dengan judul “Analisis 

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Di Kabupaten Aceh Besar”. 
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74
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Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui tingkat 

efektivitas penerimaan PBB P2 di kabupaten Aceh Besar, 

serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan 

PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh 

Besar. Metode Penelitian ini yakni penelitian kuantitatif 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya 

efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan 

perkotaan di kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan 

setiap tahunnya dengan rata-rata presentase sebesar 100,10%. 

Meskipun dikategorikan sangat efektif akan tetapi pemerintah 

belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan PBB-P2 

dikarenakan peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak di ikuti 

dengan meningkatkan penetapan target, sehingga setiap tahun 

target yang ditetapkan sama. Sedangkan untuk kontribusi 

pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Kabupaten 

Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata 

presentasenya hanya 2,08%. Kontribusi yang diterima masih 

kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli 

daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak 

bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.
75

 

2. Santi Widyayana, dengan Judul, “Analisis Efektivitas Dan 

Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Kediri Tahun 2013-2016”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

efektivitas dan kontribusinya penerimaan PBB-P2 terhadap 

pendapatan asli daerah di kabupaten Kediri tahun 2013 sampai 

dengan 2016. Metode analisi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya 

penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan 
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tahun 2014 sampai dengan 2016 terhadap pendapatan asli 

daerah di kabupaten kediri presentasinya >100%, sehingga 

dapat dikatakan sangat efektif setiap tahunnya. Pada tahun 

2013 kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap PAD di 

kabupaten kediri presentasenya 25,29% dengan kriteria 

sedang. Adapun untuk tahun 2014-2016 presentasenya 10-

20% dengan kriteria kurang.
76

 

3. Nur Riza Utiarahman, Een N. Walewangko, Hanly F. Dj. 

Siwu, dengan Judul, “ Analisis Efektivitas Dan Kontribusi 

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

(PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Tomohon”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas 

dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif dan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. 

Dari hasil wawancara langsung dari pihak terkait dan 

data sekunder yang didapat dari dinas pendapatan pengelolaan 

keuangan dan barang milik daerah (DPPKBMD) kota 

Tomohon. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya tidak selalu meningkat 

atupun turun. 
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