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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang poin-poin pendahuluan yang disajikan terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang  

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan 

pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam 

melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat 

berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut 

telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas 

desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kesemuanya itu 

diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan mengenai urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi 

urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan 

dasar, kesehatan, pemenuhan kehidupan minimal, prasarana lingkungan 
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daerah, sedangkan urusan pemerintah yang bersifat pilihan terkait erat dengan 

potensi unggulan dan karakteristik daerah. 

Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan tentang 

dana bagi hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah provinsi, daerah 

kabupaten/kota, dan pemerintah. Penyaluran dana bagi hasil PBB 

sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, daerah kota dan kabupaten mempunyai perangkat 

daerah yaitu kecamatan yang dipimpin oleh kepala kecamatan dalam 

tugasnya yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota 

atau bupati, di dalam kecamatan juga mempunyai perangkat yaitu kelurahan 

yang dipimpin oleh lurah sebagai penerima pelimpahan sebagian kewenangan 

pemerintah dari camat. 

Keputusan Menteri Keuangan RI No.1007/KMK.0411985 tentang 

pelimpahan wewenang pungutan pajak kepada Gubernur kepala pemerintahan 

provinsi dan walikota kepala pemerintahan kota dan bupati kepala 

pemerintahan kabupaten untuk selanjutnya diserahkan kepada organisasi di 

bawahnya sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal 

dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), untuk itulah peran kepala daerah 

sangat dituntut keaktifannya dalam hal pemungutan pajak ini. 

Pajak yang dipungut oleh negara merupakan sebagai sumber 

pendapatan negara, ada berbagai macam pajak yang salah satunya adalah 
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PBB. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan 

terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang pemungutannya 

dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak 

yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerjasama dengan pemerintah 

daerah) (Setiawan, 2006:325).  

Oleh karena itu, PBB bersifat wajib untuk dipenuhi atas kepemilikan 

bumi dan bangunan. PBB diwajibkan terhadap wajib pajak karena 

kepemilikan bumi dan bangunan, penguasaan, dan pemanfaatan atas 

keberadaan bumi dan bangunan tersebut. Pajak ini dipungut bukan untuk 

kepentingan perseorangan tetapi ditujukan untuk pembangunan di berbagai 

wilayah suatu negara, yang diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat 

Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaan pembayarannya dibantu oleh 

pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa memiliki salah satu peranan penting 

dalam kelancaran pembayaran pajak. Desa merupakan pemerintahan yang 

paling intens berhubungan dengan masyarakat dan sekaligus yang paling 

mengetahui kondisi masyarakat di sekitarnya. Adapun dasar hukum yang 

mengatur mengenai PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

PBB dikenakan terhadap tanah atau bangunan yang berdiri di atasnya 

baik itu rumah, toko, perusahaan dan lain sebagainya. PBB dikenakan 

terhadap wajib pajak karena kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas 

bumi dan bangunan yang ada. Tujuan dari PBB ini adalah untuk mendukung 
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terciptanya pembangunan nasional. Dengan demikian, kesadaran masyarakat 

untuk membayar PBB sangat diperlukan, karena dengan tingkat kesadaran 

masyarakat yang tinggi, maka penyediaan fasilitas umum dapat berjalan 

berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai 

dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Berdasarkan alasan tersebut, pemenuhan kewajiban membayar PBB 

merupakan salah satu tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah di 

tingkat desa untuk mengingatkan dan mengkoordinir warganya agar taat dan 

tepat waktu dalam membayar PBB. 

Berdasarkan aturan tersebut di atas, maka pemerintah desa memiliki 

peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

yang salah satunya adalah menangani permasalahan pembayaran PBB di 

wilayahnya. Dalam pelaksanaannya pajak bukan hanya tanggung jawab 

pemerintah saja, melainkan masyarakat sangat berperan juga dalam 

tercapainya program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. 

Hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sangat 

diperlukan demi terlaksananya cita-cita pembangunan nasional. Salah satu 

faktor utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut adalah 

masyarakat yang mampu menempatkan antara hak dan kewajibannya sebagai 
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warga negara. Dengan kata lain, seorang warga negara harus mampu 

melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku 

selain menuntut haknya sebagai warga negara. 

Rendahnya pengetahuan tentang pentingnya perpajakan pada 

masyarakat dapat menjadi kendala yang dapat menimbulkan perlawanan dari 

wajib pajak. Menurut Judisseno (2001:9) dalam perpajakan terdapat dua 

perlawanan dari wajib pajak, Ada perlawanan pasif dan perlawanan aktif. 

Perlawanan pasif merupakan produk dari ketidaktahuan masyarakat terhadap 

pengetahuan perpajakan, sedangkan pengetahuan aktif adalah suatu bentuk 

perlawanan yang berisiko tinggi karena jelas-jelas pelakunya menghindar dari 

kewajiban perpajakan dan bahkan melalaikan serta bermain di dalamnya. 

Pemerintah desa juga wajib memberikan sosialisasi mengenai 

pentingnya atau manfaat pajak bagi desa, pembangunan, dan sebagainya, 

sehingga masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dalam membayar pajak. 

Judisseno (2001:3) berpendapat bahwa jangan sampai ada kesan bahwa, 

perpajakan adalah sesuatu yang eksklusif dan mahal, melainkan perpajakan 

adalah suatu kewajiban moral untuk segera dipenuhi dengan kesadaran yang 

tinggi, baik oleh pelaksana perpajakan maupun masyarakat yang membayar 

pajak demi pembangunan bangsa yang adil dan sejahtera. 

Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan 

adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu 

pengertian yang baik antar masyarakat sebagai pembayar pajak dan 

pemerintah selaku pembuat keputusan dan undang-undang perpajakan. 
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Sehingga wajib pajak menyadari betapa pentingnya membayar pajak 

sehingga target pemerintah dapat tercapai. 

Pajak bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. 

Alokasi dari pajak tidak hanya digunakan untuk kepentingan warga pembayar 

pajak, tetapi juga untuk kepentingan warga yang tidak wajib membayar pajak. 

Dengan demikian, pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antar 

penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai. 

Hasil wawancara peneliti dengan aparatur desa di Desa Sambitan 

Kecamatan Pokel Kabupaten Tulungagung, diketahui bahwa terdapat cukup 

banyak masyarakat atau warga Desa Sambitan yang tidak patuh dalam 

membayar PBB. Hal ini tentu merupakan hambatan dalam pemungutan PBB 

di desa tersebut. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukan merupakan 

usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang 

sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi 

pembayaran pajak itu sendiri.  

Kondisi ini sepatutnya menjadi fokus perhatian bagi kepala desa 

sebagai pemimpin warga desa. Hal ini dikarenakan salah satu peran kepala 

adalah sebagai motivator bagi warganya yakni dengan memberikan motivasi 

atau pendorong kepada warganya agar melakukan tindakan-tindakan yang 

positif, salah satunya adanya membayar pajak. Kepala desa dituntut untuk 

berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB selama 

menjalankan perannya tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ”Peranan Kepala Desa 

Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar PBB (Studi di 

Desa Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumukan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat membayar PBB di Desa Sambitan Kecamatan Pakel 

Kabupaten Tulungagung? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kepala desa dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB di Desa Sambitan 

Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung? 

3. Bagaimanakan solusi yang diambil oleh kepala desa dalam mengatasi 

kendala-kendala yang ada?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat membayar PBB di Desa Sambitan Kecamatan Pakel 

Kabupaten Tulungagung. 
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB di Desa Sambitan 

Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. 

3. Untuk mengetahui solusi yang diambil oleh kepala desa dalam mengatasi 

kendala-kendala yang ada. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PBB. Hasil penelitian ini juga 

dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

1.4.2 Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan di 

bidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan 

permasalahan tertentu secara sistematis serta berusaha memecahkan 

permasalahan tersebut dengan metode ilmiah, sehingga dapat menunjang 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Bagi Kepala Desa 

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi sejauhmana 

peran yang telah dilakukan sebagai kepala desa dalam meningkatkan 

kesadaran warganya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Semakin baik peran yang dijalankan oleh kepala, maka kesadaran 
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warganya semakin tinggi dalam dalam membayar PBB sehingga proses 

pembangunan desa dapat berjalan lancar. 

c. Bagi Masyarakat Desa 

Sebagai bahan masukan untuk masyarakat agar lebih mengetahui 

dan sadar akan pentingnya membayar PBB dalam rangka pembangunan 

desa mereka. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar program 

pembangunan desa dapat berjalan lancar demi kesejahteraan bersama. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penelitian ini memberikan penegasan istilah agar terdapat kesamaan 

persepsi untuk semua pihak. Istilah-istilah yang ditegaskan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243). 

Dalam penelitian ini, peranan yang dimaksud adalah tugas dan kewajiban 

Kepala Desa Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sebagai 

motivator, fasilitator, dan mobilisator. 

2. Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia (Tahmid, 2004:32). 

Dalam penelitian ini, kepala desa yang dimaksud adalah Kepala Desa 

Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.  

3. Kesadaran adalah keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami 

oleh seseorang (Suharso dan Retnoningsih, 2005:366). Dalam penelitian 
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ini, kesadaran yang dimaksud adalah keadaan mengerti yang dirasakan 

oleh seseorang warga Desa Sambitan, khususnya kesadaran dalam 

membayar PBB. 

4. Masyarakat adalah adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang 

terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009:118). 

Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah warga Desa 

Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi 

dan bangunan (Sri dan Suryo, 2006:14-2). Dalam penelitian ini, PBB yang 

dikenakan kepada warga Desa Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten 

Tulungagung. 

 


