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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu bangsa dapat dikatakan berhasil apabila masyarakatnya sejahtera, 

hal ini dapat dilihat dari segi pembangunannya. Dalam upaya untuk 

mencapaian keberhasilan tersebut tidak dengan cara yang mudah. Pemerintah 

harus berusaha dengan keras dengan diimbangi membuat kebijakan dan 

peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan sistem 

pemerintahan, tidak lupa disertai dengan dukungan masyarakat bangsa 

tersebut. Untuk mecapai pembangunan nasional agar tidak tertinggal dengan 

negara lain diperlukan dukungan dana yang berasal dari dalam negeri, sehingga 

pada sektor ini penerimaan pajak sangat diperlukan oleh pemerintah, karena 

pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar, Pajak menjadi sumber 

pendanaan pembangunan yang besar pula. Oleh karena itu perlu upaya untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Perkembangan pembangunan sendiri dapat 

berupa pertambahan infrastruktur, pertumbuhan jumlah fasilitas umum seperti 

sekolah, rumah sakit, jalan, perkembangan barang manufaktur dan sebagainya. 

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya melalui pajak. 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP, 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 dan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Jadi pajak adalah sumber penerimaan dana untuk segala 

keperluan pembiayaan pengeluaran pemerintah yang semata-mata untuk 

mencapai kemakmuran rakyat. 

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi 



2 
 

 

negara yang cukup besar terhadap pendapatan negara jika dibandingkan 

dengan sektor pajak lainnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2009 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-

P2) diserahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan 

pembangunan secara merata ditingkat daerah, dimana kewenangan pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan P2 berupa proses pendataan, penilaian, penetapan, 

pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan. Dengan pengalihan 

tersebut, sebagian besar pajak dana dari Pajak Bumi Bangunan P2 sebesar 90% 

digunakan untuk pembangunan daerah dan otonomi daerah yang lain, 

sedangkan yang 10% diberikan kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2011 

hanya satu kota saja yang siap melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yaitu Kota Surabaya. Setelah kota 

Surabaya melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, disusul 17 

(tujuh belas) kabupaten/kota yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan. 

Kemudian di tahun 2013 ada sekitar 105 (seratus lima) kabupaten/kota yang 

mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) (Ekawati 

dan Subandi, 2016), salah satunya adalah Kabupaten Blitar. 

Kabupaten Blitar secara resmi menerima pengalihan pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat 

pada 1 Januari 2013. Berdasarkan data yang diperloreh dari Badan Pendapatan 

Kabupaten Blitar menyebutkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami 

penuruan disetiap tahunnya, diantaranya yaitu pada tahun 2014 penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 94,81%, tahun 2015 turun menjadi 93,37% 

dan pada tahun 2016 mengelami penurun lagi menjadi 90,96%. Kabupaten 

Blitar terdiri dari 22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/RW dan 

sebanyak 6.978 RT. Dari total kecamatan di Kabupaten Blitar hanya 36,36% (8 

kecamatan) yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

(PBB-P2) tepat waktu atau dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak. 

Sedangkan 63,64% (14 kecamatan) tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) rendah. Meskipun data 
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penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada 

tahun 2016 dikatakan efektif yaitu sebesar 90,96% tetapi tingkat pembayaran 

pajak yang masih rendah, hanya sebesar 36,36% yang tepat waktu dalam 

membayar pajaknya. 

Dari 22 kecamatan di Kabupaten terdapat 8 kecamatan yang terealisasi 

100% dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-

P2) selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014 sampai tahun 2016. 

Kecamatan Doko merupakan salah satu kecamatan dari delapan kecamatan di 

Kabupaten Blitar yang terealisasi 100% dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Kecamatan Doko terdiri dari 10 

desa dengan luas wilayah 70,95 km
2
 dengan jumlah penduduk sebesar 45.986 

jiwa yang terdiri dari 39 dusun, 102 RW dan 310 RT dengan kepadatan 532 

jiwa/km
2
. Dimana Kecamatan Doko sendiri memiliki potensi dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti wisata yang terdapat 

Desa Plumbangan dengan Candi Plumbangan dan Air Terjun Tundo Sewo 

yang berada di Desa Resapombo, yang mana pendapatan dari desa tersebut 

dapat digunakan untuk mengembangankan daerah Blitar agar tidak ketinggalan 

dengan daerah-daerah lainnya yang berada di luar daerah Kabupaten Blitar. 

 Naik turun penerimaan pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2) sangat tergantung dengan wajib pajak itu sendiri. 

Mengingat selalu ada wajib pajak yang terlambat dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan berbagai alasan, seperti 

yang diungkapkan oleh Prastiwi (2014:82) diantaranya yaitu: prosedur jual-beli 

dan sewa menyewa aset tak bergerak kurang terpantau oleh desa yang 

menyebabkan adanya kesulitan identifikasi pemilik SPPT; ekonomi Wajib 

Pajak (masyarakat) cenderung bergantung terhadap musim panen 

menyebabkan adanya keterlambatan dalam membayar; kurangnya kesadaran 

Wajib Pajak (masyarakat) akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai bentuk kewajiban kepada 

Negara; sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

(PBB-P2) yang tidak merata; proses pembayaran melalui perbankan kurang 
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efektif. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap penerimaan dana yang 

diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), 

karena pajak tersebut sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan 

pembagunan maupun ekonomi di daerah tersebut. Jadi maju tidaknya daerah 

itu sendiri tergantung pada wajib pajak (masyarakat) tersebut.  

Dengan demikian perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian 

untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat 

untuk membayar pajak adalah melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tujuan 

utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat 

kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukan pemeriksaan 

terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa yang akan 

datang menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya, sehingga efektifitas 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dapat 

terealisasi atau efektif. 

Kemudian perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2014) meneliti mengenai pemahaman 

wajib pajak dan iklan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Dimana penelitian yang dilakukan oleh Waluyo lebih menekankan pemahaman 

wajib pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-

P2) sedangkan iklan otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain mengatakan 

bahwa sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 

(Tuwo:2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur dkk (2016) 

mengatakan bahwa penurunan tingkat efeketivitas Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) disebabkan oleh terget yang ditetapkan tidak 
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diimbangi dengan proses penilaian pajak kembali sehingga tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pemikiran dan uraian serta data-data diatas, maka, penulis 

mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana 

“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan 

Doko Kabupaten Blitar” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pokok dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalah yang telah 

dirumuskan di atas, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat 

kepatuhan wajib pajak terhadap efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Doko Kabupaten 

Blitar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjelaskan peristiwa 

yang terjadi melalui penelitian empiris dan hasilnya bisa menolak, atau 

mengukuhkan atau merivisi teori yang bersangkutan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi 

berupa pengetahuan terhadap bidang perpajakan, yaitu mengenai kepatuhan 

wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. 


