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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

perlu diwujudkan informasi nilai tanah, properti, ekonomi, kawasan, serta total aset 

pertanahan sebagai rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi 

kemakmuran. Salah satu perwujudannya adalah Peta ZNT (Zona Nilai Tanah). Zona 

Nilai Tanah (ZNT) merupakan  area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif 

sama, sekumpulan bidang tanah di dalamnya yang batasannya bersifat imaginer 

ataupun nyata sesuai penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang 

satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. 

Mengingat Zona Nilai Tanah berbasis nilai pasar maka Zona Nilai Tanah dapat 

dimanfaatkan sebagai : 

1. Penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan 

2. Referensi masyarakat dalam transaksi 

3. Penentuan ganti rugi 

4. Inventori nilai aset publik maupun aset masyarakat 

5. Monitoring nilai tanah dan pasar tanah  

6. Referensi penetapan NJOP untuk PBB, agar lebih adil dan transparan 

Terbitnya Undang Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah berimpliksasi pada semakin menguatkan kewenangan pemerintah 

daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan regulasi itu daerah 

berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan perpajakan 

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang didalamnya juga terkait 

PPh (Pajak Penghasilan) atas tanah adalah pendapatan dari sektor pajak yang sangat 

potensial bagi daerah. Pengelolaan PBB oleh Kota Surakarta telah dilaksanakan mulai 

tahun 2013. Maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Surakarta memperhatikan nilai 
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tanah yang mempengaruhi NJOP sebagai dasar pemungutan pajak sehingga dapat 

meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).  

Menurut Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan 

Pemukiman (RP3KP) Kota Surakarta, 2013 dan Rencana Program Investasi Jangka 

Menengah (RPIJM) Kecipta Karyaan Kota Surakarta 2014-2018, Kecamatan 

Banjarsari, Surakarta merupakan salah satu kecamatan di Kota Surakarta dengan 

kegiatan pembangunan dan peralihan tanah yang terbesar. Seperti pada gambar 

segmentasi pembangunan perumahan baru sebesar 33%.  

 

Gambar 1.1. Segmentasi Pembangunan Perumahan Baru (RIJM Kecipta Karyaan 

Kota Surakarta 2014-2018) 

Dengan melihat latar belakang yang sudah dijabarkan maka penulis mengambil 

judul penelitian “PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH DENGAN 

PENDEKATAN PENILAIAN MASSAL UNTUK MENINGKATKAN POTENSI 

PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) KHUSUSNYA PBB DAN BPHTB” 
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I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana zonasi nilai tanah kecamatan Banjarsari, kota Surakarta pada tahun 

2014 dengan pendekatan penilaian massal. 

2. Berapa presentase peningkatan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya 

PBB dan Pajak Jual Beli Tanah (BPHTB dan PPh) Kecamatan Banjarsari, kota 

Surakarta yang dapat digali berdasarkan peta ZNT hasil penelitian. 

 

I.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa hal : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Sampel data transaksi tanah jual beli daerah penelitian dalam kurun waktu 

Januari 2013 sampai dengan Agustus 2014 dari Kantor Pertanahan Kota 

Surakarta serta hasil survei lapangan tahun 2014 

b. Peta Tata Guna Lahan dan Peta Administrasi tahun 2013 daerah penelitian dari 

BAPPEDA Kota Surakarta tahun 2013 

c. Peta Blok PBB serta Data NJOP sebagai dasar pemasukan penerimaan pajak 

daerah tahun 2014 daerah penelitian dari Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta 

2. Bidang Kajian PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang digunakan hanya (Pajak Bumi 

dan Bangunan) PBB dan (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) BPHTB. 

3. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dimaksud adalah pajak tahunan yang 

dihitung dari nilai kepemilikan tanah dan bangunan pada daerah penelitian dengan 

perhitungan nilai bangunan yang dianggap tetap 

4. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan PPh yang dimaksud 

adalah pajak dari perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam transaksi peralihan 

kepemilikan tanah dengan perhitungan nilai bangunan yang dianggap tetap 

5. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian massal, tidak memperhatikan property 

dan karakteristik khusus dari objek pajak tersebut. 
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6. Data harga tanah yang dihitung adalah data harga tanah murni dengan nilai 

banguan yang sudah dikeluarkan. 

7. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan penjualan (Sales 

Comparative) dari data transaksi tanah jual beli daerah penelitian dalam kurun 

waktu Januari 2013 sampai dengan Agustus 2014 serta data survei lapangan. 

8. Faktor penentu nilai tanah yang digunakan hanya faktor lokasi dan aksesibilitas, 

yaitu jarak terhadap jalan kota, jarak terhadap jalan kecamatan, jarak terhadap 

jalan kelurahan serta penggunaan lahan daerah penelitian. 

 

I.4 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui zonasi nilai tanah kecamatan Banjarsari, kota Surakarta tahun 

2014 dalam bentuk peta. 

2. Mengetahui persentase potensi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

khususnya PBB dan Pajak Jual Beli Tanah (BPHTB dan PPh) yang dapat 

digali berdasarkan peta ZNT hasil penelitian. 

 

I.5 Manfaat 

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi bagi penilai di instansi Pemerintahan Kota 

(Pemkot) seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota 

Surakarta, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta dan lebih khusus 

lagi oleh Kecamatan Banjarsari, Surakarta dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. 

Bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

updating data nilai tanah serta dapat digunakan sebagai media informasi nilai tanah 

bagi pelaksanaan transaksi peralihan kepemilikan tanah. 
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I.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan tugas akhir ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian tugas akhir, rumusan masalah, batasan 

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

laporan tugas akhir.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan pustaka, dasar teori maupun hipotesis dalam 

pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan tugas akhir yang membahas 

seputar penilaian tanah, garis besar PBB dan Pajak Jual Beli Tanah (BPHTB 

dan PPh)  serta software yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. 

BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN 

Berisi tentang uraian tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dalam penelitian 

secara umum. 

BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Berisi pembahasan hasil penelitian serta analisis peningkatan PBB dan Pajak 

Jual Beli Tanah (BPHTB dan PPh) sesuai dengan tema penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pelaksanaan penelitian yang telah 

dilakukan. 

 


