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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

          Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan 

dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat dan 

pemerintah. 

          Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu kontribusi yang dikenakan 

terhadap masayarakat dalam rangka pembangunan daerah atau kotanya. Berhasil 

atau tidaknya pembangunan suatu daerah dapat menunjukan apakah penerimaan 

pajak suatu daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan berjalan dengan baik atau 

tidak.                      

          Peneliti tertarik untuk meneliti seberapa efektif penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan terhadap pembangunan kota Bandung bagian utara selama lima tahun 

terakhir sebab peneliti melihat bahwa selama lima tahun terakhir ini Kota 

Bandung bagian utara sudah mengalami perkembangan yang cukup baik dalam 

bidang pembangunan. Peneliti ingin melihat apakah hal ini sangat dipengaruhi 

oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan atau tidak. 

          Jika suatu daerah memiliki penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 

baik, maka pendapatan suatu daerah akan naik dan pembangunan daerah dapat 

dilakukan dengan lancar. 

          Menurut peneliti, penelitian ini penting  dilakukan untuk melihat 

keberhasilan pemerintah Kota Bandung selama tahun 2010 - 2014 dalam menarik 
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Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat Kota Bandung serta bagaimana 

mereka dapat mengolah dana tersebut sedemikian rupa untuk pembangunan Kota 

Bandung, terutama Bandung bagian utara. 

          Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah ada, hanya saja objek 

penelitian dan tahun penelitiannya yang berbeda. Peneliti hanya akan melakukan 

penelitian mengenai efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 

Bandung dan pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pembangunan Kota 

Bandung bagian utara selama lima tahun terakhir (2010-2014). Variabel yang 

akan diteliti adalah efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 

pembangunan daerah. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul 

Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung dan 

Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pembangunan Kota Bandung 

Bagian Utara Tahun 2010-2014 (daerah Pasteur dan sekitarnya). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

          Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat 

diambil adalah : 

1. Seberapa efektif penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung 

selama tahun 2010 - 2014? 

2. Seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 

pembangunan Kota Bandung bagian utara selama tahun 2010 - 2014? 

 

 



BAB I PENDUHULUAN 
 

3 

   

 

Universitas Kristen Maranatha 
 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Kota Bandung selama tahun 2010 – 2014. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan 

terhadap pembangunan Kota Bandung bagian utara selama tahun 2010 – 

2014. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

          Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat :  

1. Bagi akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan 

akan dunia perpajakan terutama Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan 

akademisi.  

2. Bagi pemerintahan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan evaluasi bagi 

keberhasilan pemerintah mengenai apakah penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan telah memiliki kontribusi yang baik terhadap pembangunan Kota 

Bandung terutama Bandung bagian Utara selama tahun 2010 – 2014. 

3. Bagi Wajib Pajak  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, serta kesadaran membayar pajak sesuai 

sistem Self Assesment khususnya bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. 


