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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, 

maka dalam hal ini tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. 

Dalam mewujudkan kemandirian dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah pusat 

memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-

sumber keuangan yang ada di daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan 

sumber-sumber yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Sebagian besar 

pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yaitu berasal dari pungutan 

pajak bumi dan bangunan. 

Menurut UU No. 8 Tahun 2009, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)   

merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah dalam 

menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment 

system).  Pajak ini bersifat kebendaan, dalam arti luas pajak terutang ditentukan 

oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan obyek 

(siapa yang membayar) tidak berperan dalam menentukan besarnya pajak 

(Ahmad:2008). Penerimaan pajak yang bersumber dari bumi dan bangunan 

tergolong cukup berperan, dikarenakan setiap tahunnya tidak kurang dari 2% 

dari total penerimaan pajak bersumber dari jenis pajak ini.  Perlu adanya upaya 
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untuk mengoptimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan 

daerah yang cukup besar. Upaya meningkatkan salah satunya adalah dengan 

peran serta dan kepedulian masyarakat dalam membiayai pembangunan 

daerahnya, yaitu melalui pemenuhan kewajiban pembayaran pajak bumi dan 

bangunan berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.    

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban harus ditunjang 

dengan peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan 

kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perpajakan.  Dalam hal 

Kewajiban penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak 

dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dengan demikian seorang wajib pajak 

dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi 

juga aspek administrasi dan prosedur perpajakan. Pemenuhan kewajiban ini 

tidaklah mudah dilakukan wajib pajak. Berjalannya sistem ini banyak 

bergantung pada adanya aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pula 

prosedur administrasi sederhana dan tidak menyulitkan wajib pajak. Dengan 

demikian efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan banyak bergantung 

pada seberapa besar kesadaran dan tanggung jawab seorang wajib pajak.  

Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

berdasarkan teori dan praktik di negara-negara maju merupakan kunci 

pencapaian target penerimaan. Tingkat kepatuhan yang tinggi secara terus 

menerus dari wajib pajak akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih 

tinggi dengan biaya yang rendah bagi pemerintah. Dalam program pemantauan 

kesadaran wajib pajak dan penegak hukum yang kuat diperlukan untuk 



3 
 

membantu mendukung kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib 

pajak dan harus merupakan bagian dari administrasi perpajakan.  

Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem 

administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diantaranya yaitu 5.239.385 WP 

Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini 

cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 

hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 

juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja 

dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai 

WP. Menurut Chaizi Nasucha (2004) kepatuhan Wajib Pajak dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam 

pembayaran tunggakan.  

Menurut Halim (2012), masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam melakukan pembayaran pajak disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

sosialisasi yang minim atau kurang sehingga wajib pajak tidak melakukan 

kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan dikarenakan wajib 

pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu.  

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa 

Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km2 atau sekitar 

2,09% dari luas Provinsi jawa Timur, dengan memiliki 18 Kecamatan. Banyak 

dari penduduk yang memanfaatkan areal sebagai pemukiman dan juga 
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memiliki lahan atau tanah. Adapun Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kabupaten Mojokerto terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan 

penting yaitu sebesar 29% dari total Pajak Daerah. Dimana dapat dilihat dari 

data realisasi penerimaan PBB kabupaten mojokerto tahun anggaran 2016, 

menunjukkan jumlah anggaran sebesar Rp. 70.500.000.000 dan realisasi yang 

ditetapkan oleh badan pendapatan daerah kabupaten mojokerto sebesar Rp. 

74.856.932.280. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan PBB 

sudah sangat efektif karena telah melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. 

 Meskipun sudah melebihi anggaran, namun pada kenyataannya masih 

terdapat permasalahan, diantaranya yaitu target pencapaian triwulan yang tidak 

sesuai jadwal, wajib pajak yang tidak mau dan telat dalam membayar pajak, 

wajib pajak yang tidak mengetahui cara pembayaran pada saat berada diluar 

kota, kurangnya pemahaman dalam pemenuhan perpajakan, serta pemungutan 

PBB yang masih diserahkan langsung kepada pemungut desa, sehingga 

kemungkinan adanya penyalahgunaan dana PBB oleh pemungut desa cukup 

besar. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat efektivitas 

pemungutan pajak. Dari permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan.    

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan dengan penerimaan 

pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Mojokerto, peneliti merasa perlu untuk 

menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan yang khususnya dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
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Mojokerto, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di Kabupaten Mojokerto (Studi Kasus di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Mojokerto)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah : 

1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan di Kabupaten Mojokerto? 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Mojokerto. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto : sebagai 

masukan dan pertimbangan dalam kinerjanya untuk lebih  

meningkatkan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Bagi Wajib Pajak : diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku.  

 


