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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

(Tahun) 

Judul/Jurnal Hasil 

1.  Sipayung, 

dkk (2014) 

Analisis Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam Pembayaran 

PBB Untuk Meningkatkan 

Penerimaan Daerah  Studi 

Kasus Pada KPP Pratama 

Jakarta Duren Sawit.  

Tingkat kepatuhan wajib pajak 

KPP Pratama Jakarta Duren 

Sawit dalam pembayaran PBB 

di tahun 2009 mencapai 73% 

dan mengalami penurunan 

tingkat kepatuhan pembayaran 

PBB pada tahun 2010 yaitu 

72% atau dengan kata lain 

mengalami penurunan 1 % 

dibanding tahun 2009. Pada 

tahun 2011 kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar PBB 

mencapai 70% dan dari survei 

terjadi penurunan kembali dari 

tahun lalu sebesar 2%. Maka, 

dengan ini dapat disimpulkan 

bahwasanya masyarakat 
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ataupun wajib pajak 

mengalami penurunan 

dalam kepatuhannya untuk 

melaksanakan kepatuhan 

kewajiban membayar PBB. 

2.  Arta (2016) Analisis Kepatuhan Wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan  

(PBB) Di Sedahan 

Kecamatan Seririt  Tahun 

2011-2015 

Kepatuhan wajib pajak bumi 

dan bangunan di Sedahan 

Kecamatan Seririt dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 

2015 terus mengalami 

penurunan hal ini dibuktikan 

dari persentase kepatuhan 

wajib pajak yaitu pada tahun 

2011 (58.44%), tahun 2012 

(54.23%), tahun 2013 

(49.22%), tahun 2014 

(42.14%) dan pada tahun 2015 

(32.04%). 

3.  Sopana, dkk 

(2016) 

Analisis Kepatuhan 

Masyarakat dalam 

Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dengan 

Dipengaruhi Tingkat 

berarti dapat diketahui 

bahwa pengaruh variabel 

tingkat pendidikan, tingkat 

ekonomi, peran pemerintah dan 

sanksi administrasi 
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Pendidikan, Tingkat 

Ekonomi, Peran Pemerintah 

dan Sanksi Administrasi 

berpengaruh sebesar 37,0% 

terhadap kepatuhan masyarakat 

dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan sedangkan 

sebesar 63,0% dipengaruhi 

oleh faktor lain di luar model 

penelitian. 

 

B. Tinjauan Pustaka Perpajakan 

1. Pajak  

Menurut Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1, Pajak adalah 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. 

Menurut Mardiasmo (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur 

yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 

a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. 

b. Sifatnya dapat dipaksakan. 
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c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si 

pembayar pajak. 

d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun 

daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta). 

e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 

2. Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi 

menurut Mardiasmo (2002 : 5), yaitu : 

a. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran – pengeluaran. Fungsi ini terletak dan lazim  

dilakukan pada sektor publik dan pajak ini merupakan alat yang 

dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke dalam 

kas negara atau daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai 

seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat atau daerah.  

b. Fungsi Regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan oleh pemerintah 

pusat atau daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor 

keuangan negara atau daerah, konsep ini paling sering digunakan pada 

sektor publik. 

3. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011 : 6), tata cara pemungutan pajak antara lain: 
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a. Stelsel Pajak 

1) Stelsel nyata (real stelsel) 

Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui.  

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.  

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari 

pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.  

4. Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem Pemungutan dapat dibagi menjadi tiga sistem menurut Mardiasmo 

(2011:7), yaitu sebagai berikut : 

a. Official Assessment system 
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Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya 

kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  

5. Pajak Bumi dan Bangunan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. 

Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi yang meliputi 

tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Dan 

bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tanggal 9 November 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. 

7. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek PBB menurut Undang-undang PBB Nomor 12 Tahun 1994: 

a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. 

b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 

pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan 

sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terutang. 

Dengan menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut: 

1) Letak 

2) Peruntukan 

3) Pemanfaatan 

4) Kondisi lingkungan dan lain-lain 

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut: 

1) Bahan yang digunakan 

2) Rekayasa 

3) Letak 

4) Kondisi lingkungan dan lain-lain 
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Didalam Undang-undang PBB Nomor 12 Tahun 1994 juga diatur beberapa 

objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu: 

1) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 

kesehatan, pendidikan,dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan 

untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan 

purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 

2) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 

belum dibebani suatu hak. 

3) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas 

perlakuan timbal balik. 

4) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Subyek Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang secara nyata: 

a. Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau; 

b. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau; 

c. Memiliki bangunan dan atau; 

d. Menguasai bangunan dan atau; 

e. Memperoleh manfaat atas bangunan; 

Menurut Waluyo (2011:202) Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 
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hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.  

9. Tarif dan Perhitungan Pajak 

a. Tarif 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2011 

Besarnya tarif dan pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah 0,15% dan 

0,22%.  

b. Perhitungan Pajak 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 (Undang-Undang Pajak Bumi dan 

Bangunan No. 12 Tahun 1985) cara  menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah sebagai berikut:  

  

 

 Keterangan :  

 NJOP   = Nilai Jual Obyek Pajak 

 NJOPTKP  = Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 

 NJKP  = Nilai Jual Kena Pajak 

10. Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan undang-

undang No.12 tahun 1994 pasal 9 sampai dengan pasal 16. Lebih lanjut diatur 

melalui Keputusan Menteri Keuangan RI dan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri. Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud 

adalah dimulai dari pendaftaran objek pajak.  Setelah mendaftarkan objek 

PBBTerutang  = (NJOP – NJOPTKP) x % NJKP x Tarif PBB 
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pajaknya maka  petugas pajak akan melakukan pendataan dengan mensurvei 

objek pajak yang telah didaftarkan. Petugas pajak akan memberikan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada subjek pajak. Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) harus diisi secara jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak (subjek pajak) yang 

bersangkutan. perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/ 

pertanyaan yang ada di Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Setelah 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) diisi, kemudian dikirim ke Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah tempat objek pajak. 

Pengiriman Surat Pemberitahuan Objek Pajak sendiri dilakukan wajib pajak 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak. Setelah Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) diterima oleh Badan Pendapatan Daerah, maka akan dikirim kembali 

kepada wajib pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang dikirim oleh Badan 

Pendapatan Daerah tersebut sesuai dengan keadaan objek pajak dalam Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang dimaksukkan oleh wajib pajak. 

Badan Pendapatan Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

apabila wajib pajak tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) tepat waktu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan 

sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

yang diterbitkan berisi besarnya pokok pajak ditambah dengan denda 

administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. 
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Dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat didasarkan atas 

pemeriksaan dan keterangan lain, ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar 

dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak (SPOP) yang disampaikan wajib pajak. Pelunasan SPPT paling lambat 

6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

(SPPT) oleh wajib pajak, sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus 

dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

diterima oleh wajib pajak. Pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo 

pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan denda administrasi 

sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai 

dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dan denda tersebut ditagih melalui Surat Tagihan Pajak (STP) 

yang harusnya dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh wajib pajak. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1007/KMK.04/1985, maka 

wewenang penagihan PBB baik sektor pedesaan maupun sektor perkotaan 

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sedangkan sektor perkebunan, 

kehutanan dan pertambangan, wewenang pemungutan dan penagihan 

dilakukan Badan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan.  

11. Kepatuhan wajib pajak 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaaan aktif wajib pajak dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang 
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tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai 

dengan kebenarannya.  

a. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, 

menyatakan bahwa: 

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara”. 

b. Menurut Nurmantu (2005:148),  Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.  

12. Jenis-jenis Kepatuhan 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu (2005:148) 

adalah: 

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 

perpajakan. 

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan 

yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material 

juga meliputi kepatuhan formal.  

13. Dasar-Dasar Dan Proses Kepatuhan 
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Menurut Soekanto dalam Nasucha (2004: 132), dasar-dasar kepatuhan 

adalah sebagai berikut:  

a. Indoctrination, yaitu orang yang mematuhi hukum karena diindoktrinasi 

untuk berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukum tersebut. 

Keadaan ini umumnya terjadi melalui proses  sosialisasi sehingga orang 

mengetahui dan mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut.  

b. Habituation, yaitu sikap lanjut dari proses sosial di atas. Di mana 

dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus-menerus dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan.  

c. Utility, yaitu orang yang cenderung berbuat sesuatu karena merasakan 

memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannya. Orang akan mematuhi 

hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk menciptakan keadaan 

yang diharapkan.  

d. Group Identification, yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan 

untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok sosialnya. Kepatuhan 

terhadap hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepat untuk 

mangadakan identifikasi tersebut. 

14. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Devano dan Rahayu (2010: 139). Kepatuhan wajib pajak adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 

b. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

Obyek Pajak. 
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c. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. 

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Menurut Suandy (2008:97) tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat atas 

dasar indikator: 

a. Patuh terhadap kewajiban interin, yakni dalam pembayaran atau laporan 

masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan. 

b. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas 

dasar sistem (self assessment) melaporkan perhitungan pajak dalam SPT 

pada akhir tahun pajak, serta melunasi utang pajak. 

c. Patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui 

pembukuan sebagaimana mestinya. 

 


