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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut

pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada

berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa

diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis-jenis pajak sangat

potensil dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Umumnya di kenal

2 fungsi pajak yaitu, Budgetair dan Regulerend. Budgetair merupakan fungsi

utama, pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas

negara berdasarkan Undang – Undang perpajakan yang berlaku atau alat untuk

memasukan uang sebanyak – banyaknya ke kas Negara. Sedangkan fungsi

Regulerend adalah sebagai fungsi tambahan atau fungsi pelengkap sehingga pajak

dipergunakan oleh Pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Salah satu

aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional
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selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya

lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-

sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai

sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara

yang cukup potensil dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan

dengan sektor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan

tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang

berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak

ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat

berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan

pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat

masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang

miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan

cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan

memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.

Meskipun sudah cukup banyak masyarakat memahami manfaat dari pajak, tapi

masih banyak masyarakat di Kota Bandar Lampung yang masih sulit untuk

membayar pajak. Sebagian masyarakat cenderung membayar pajak apabila ada

urusan tertentu saja. Padahal pembayaran pajak juga dimaksudkan untuk

pembangunan Bandar Lampung kedepannya. Pembayaran pajak juga

dimaksudkan untuk kepentingan bersama.
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan masyarakat enggan membayar

pajak, yaitu karena ketidakpuasaan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme

pajak. Banyak juga masyarakat merasa kecewa terhadap penegakan hukum dan

pelayanan masyarakat dan masyarakat terkadang tidak merasakan manfaat dari

pembayaran pajak tersebut. Dan banyak masyarakat beranggapan hasil pajak

hanya dirasakan oleh kalangan tertentu bukan seluruh warga Negara Indonesia

pada umumnya dan masyarakat Kota Bandar Lampung pada khususnya.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak di

keluarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Kota Bandar Lampung menyikapi UU ini dengan mengeluarkan Perda

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau

badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh

manfaat dari bumi dan bangunan. Dalam Pajak Bumi dan Bangunan kita

mengenal istilah NJOPTKP. Nilai jual objek pajak diberikan pengurangan yang

sering disebut sebagai Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

untuk setiap Wajib Pajak.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis perlu untuk membahas penelitian ini

dengan judul : “Pelaksanaan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah pelaksanaan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak

Kena Pajak Pajak Bumi Bangunan di Kota Bandar Lampung ?

b. Faktor – faktor apa sajakah menjadi penghambat dalam pelaksanaan

Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi

Bangunan di Kota Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penyesuaian Nilai Jual Objek

Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Bangunan di Kota Bandar

Lampung.

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

pelaksanaan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak

Bumi Bangunan di Kota Bandar Lampung

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan

memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang HAN (Hukum

Administrasi Negara) dan memberikan kontribusi bagi pihak – pihak yang

berkepentingan dalam Pelaksanaan Perpajakan di Kota Bandar Lampung.
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2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dan memperluas wawsan serta bentuk sumbangan yang dapat diberikan

dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam instansi yang terkait


