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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Waluyo 

(2014) 

Analisis Pemahaman 

Wajib Pajak dan Iklan 

Otoritas Pajak Terhadap 

Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; 

a. Pemahaman wajib pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

b. Iklan otoritas pajak tidak berpengaruh 

signifikan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

Tuwo 

(2016) 

Pengaruh Sikap dan 

Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kelurahan 

Tara-Tara Kota 

Tomohon 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; 

a. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan di Kelurahan 

Tara-Tara Kota Tomohon. 

b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak bumi 

dan bangunan di Kelurahan Tara-Tara 

Kota Tomohon. 

c. Sikap wajib pajak, kesadaran wajib 

pajak, dan pengetahuan perpajakan 

wajib pajak berpengaruh secara 
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simultan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam mebayar pajak bumi dan 

bangunan di Kelurahan Tara-Tara 

Kota Tomohon. 

Nur dkk 

(2016) 

Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Penerimaan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2) 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

Kota Tomohon 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 

a. Tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 

2011-2012 yang masih dipungut 

pemerintah belum efektif, pada tahun 

2013-2014 sudah efektif dan 

mengalami peningkatan tetapi pada 

tahun 2015 mengalami penurunan, 

karena target yang ditetapkan tidak 

diimbangi dengan proses penilaian 

pajak kembali sehingga tidak 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

b. Kontribusi PBB-P2 dari tahun 2011-

2015 mengalami penurunan dan hanya 

mengalami kenaikan pada tahun 2013 

kontribusi terhadap PAD sebesar 

3,3%. Dalam PAD kontribusi PBB 

hanya menduduki peringkat ke 3. 

 

Terdapat hubungan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yang di uraikan diatas, dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada 

pemahaman wajib pajak dan iklan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak (Waluyo, 2014), sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Tuwo, 2016), dan efektivitas 

kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Nur dkk, 2016), namun penelitian ini untuk membuktikan bahwa 

apabila tingkat kepatuhan berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan maka sumber dana yang diperoleh dari Pajak Bumi dan 
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Bangunan akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangunan di daerah itu sendiri. 

Sedangkan tinggi rendah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

membayar pajak dapat dipengaruhi  berbagai sebab diantaranya: 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 sebagai bentuk kewajiban kepada Negara; sosialisasi tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan yang tidak merata; proses pembayaran melalui 

perbankan kurang efektif (Prastiwi, 2014:82). 

 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak 

Ada beberapa pengertian mengenai teori kepatuhan wajib pajak dan 

diantaranya sebagai berikut : 

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 kebijakan perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. 

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan 

formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara substantif/hakekat memenuhi semua dengan undang-undang 
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perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu 

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara 

formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 

Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

2.2.1.1 Dasar-dasar dan Proses Kepatuhan 

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. 

2.2.2 Perpajakan 

Pajak secara umum ialah iuran wajib yang dibayarkan pada negara yang 

dapat dipaksakan dan tidak adanya manfaat yang dirasakan secara langsung 

yang digunakan sebagai pembiayaan negara. Terdapat beberapa pengertian 

pajak menurut beberapa ahli, yaitu: 
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a. 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. 

b. Menurut S. I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011:1) 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 

kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak 

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum. 

c. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2011:3) 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum. 

 

2.2.2.1 Fungsi Pemungutan Pajak  

Menurut Siti Resmi (2011:3) mengemukakan dua fungsi pemungutan 

pajak diantaranya sebagai berikut : 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagaimana sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya 

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak 

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dan lain-lain. 
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b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadinya 

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah barang makan tarif 

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak 

berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya 

hidup mewah). 

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa negara. 

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain-

lain, hal tersebut dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi 

terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau 

polusi (membahayakan kesehatan). 

5) Pembebasan pajak pengasilan atas sisa hasil usaha koperasi, 

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 

6) Pemberlakukan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamlan modalnya di Indonesia. 
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2.2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjunya disingkat PBB 

adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan 

berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 12 tahun 1994. 

Peran Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah berpengaruh terhadap 

pendapatan daerah, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan 

pembangunan dan pemberdayaan daerah tersebut yang nantinya dapat 

dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyat. Menurut Meliala dan 

Oetomo (2010:63) karena peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

membangun daerah yang sangat potensial, maka diperlukan strategi dalam 

pemungutan lapangan, diakibatkan para wajib pajak tidak taat membayar 

pajak dengan berbagai penyebabnya seperti masalah ekonomi wajib pajak, 

kurang pengerti prosedur dalam pembayaran pajak atau penyebab lainnya. 

 

2.2.3.1 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

2.2.5.1.1 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Waluyo (2011:202) Subjek Pajak dalam Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat 

atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 

dan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 

bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

bangunan. 

Bila subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak 

objek pajak sedangkan perawatannya dikuasakan kepada orang atau badan, 

orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak oleh 
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Direktur Jendral Pajak. Namun penunjukkan tersebut bukan merupakan 

bukti kepemilikan. Subjek pajak yang ditetapkan seperti pada contoh di atas 

dapat memberikan keterangan secara tertelis kepada Direktur Jendral Pajak 

bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap Objek Pajak dimaksdu. Apabila 

keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak disetujui, maka Direktur 

Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak dalam jangka 

waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Namun 

demikian, apabila tidak disetujui, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan 

surat keputusan penolakan disertai dengan alasan-alasan. Selanjutnya 

setelah jangka waktu satu bulan sejak diterima keterangan ternyata Direktur 

Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, keterangan yang telah pernah 

diajukan dianggap disetujui. 

 

2.2.3.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Waluyo (2011:201) Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 

kawaan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 

b. Jalan TOL; 

c. Kolam renang 

d. Pagar mewah; 

e. Tempat olah raga; 

f. Galangan kapal, dermaga 

g. Taman mewah; 

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minya; dan 

i. Menara 
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Kategori Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah Objek Pajak yang : 

a. Digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah; 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan 

itu; 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asa 

perlakuan timbal balik; 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling 

rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib 

Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dimaksud ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

 

2.2.4 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

Dalam mewujudkan atau merealisasikannya, Pajak Bumi dan Bangunan 

juga diatur oleh Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. 

Jadi sebagai acuan untuk pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah : 

a. Peraturan Dirjen Pajak Nomor:PER-24/PJ/2016 tentang tata cara 

penilaian untuk penentuan nilai jual objek pajak sebagai dasar 

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-48/PJ/2015 tentang tata cara 

pemberian nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 
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c. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-27/PJ/2014 tentang tata cara 

penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP )sebagai dasar pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014 tentang 

klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar 

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.03/2014 tentang 

penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan. 

f. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-38/PJ/2011 tentang tata cara 

pengangsuran dan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 

g. Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-11/PJ/2011 tentang tata cara 

penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang 

belum jelas diketahui Wajib Pajaknya dan pencabutan penetapan 

sebagai Wajib Pajak. 

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2011 tentang 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 552/KMK.03/2002 tentang 

perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 

tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah 

 

2.2.4 Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan (PBB-P2) 

Menurut Mosal (dalam Mahmudi, 2010:143), efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir 

kebijakana. Semakin besar ouput yang dihasilkan dalam pencapaian tujuan 

dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit 
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organisasi. Besarnya peningkatan efektivitas pajak bumi dan bangunan dapat 

dihitung dengan rumus : 

             
                           

                        
       

 

Untuk mengukut nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan Kriteria 

berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman 

penilaian dan kinerja keuangan yang dikutip Brenda (2016:880) dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.1 

Kriteria Efektivitas PBB-P2 

Presentase Kinerja Keuangan Kriteria 

Di atas 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

 

2.3 Kerangka Pikiran 

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi 

negara maju maupun di Negara berkembang. Karena, jika wajib pajak tidak 

patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada 

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan 

berkurang. 

Pentingnya masalah wajib pajak maka penelitian ini ditunjukkan 

kepada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Blitar, sebagai Kantor yang 

berwenang melakukan segala jenis pendapatan daerah khususnya masalah 

pajak, maka perlunya diperhatikan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak, 
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hal ini dimaksudkan agar efektivitas hasil pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dapat sesuai dengan potensi pajak 

itu sendiri dalam membiayai pembagunan daerah khususnya di Kabupaten 

Blitar. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menungkan kerangka pemikirannya 

dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Dalam sistem selft assesment wajib pajak harus aktif memenuhi 

kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan 

jujur, baik dan benar, sampai dengan melunasi pajak terhutang tepat target 

pada waktunya. Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administrasi 

maupun pidana bagi wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya mematuhi 

kewajibannya. Hal ini terkait dengan kepatuhan perpajakan atau tax 

complisnce. Jika dikaitkan dengan pajak bumi dan bangunan (PBB), kepatuhan 

dapat berarti pembayaran pajak melaporkan data-data yang berhubungan 

dengan kepemilikan atas tanah dan bangunan dalam Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP), dan kepatuhan dalam membayar PBB terhutang. 

Penelitian mengenai pajak bumi dan bangunan telah dilakukan 

dibeberapa daerah, misalnya penelitian Wicakson (2012) berjudul pengaruh 

pemahaman wajib pajak, kesadaran perpajakan wajib pajak dan kepatuhan 

Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Indikator : 

 Ketaatan dalam pelaporan 

 Ketepatan waktu 

 Persepsi wajib pajak 

Efektifitas Pemungutan PBB-

P2 

Indikator : 

 Pembangunan 

 Kualitas pelayanan 

 Kebijakan 
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wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan (Studi 

Kasus di wilayah Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Mojokerto), 

menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan 

penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). 

Penelitian Dianawati (2008) tentang analisis pengaruh motivasi dan 

tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana indikator dari 

kepatuhan wajib pajak terdiri dari menghitung pajak, memperhitungkan, 

membayar, melapor, melaksanakan peraturan pajak yang berlaku, pemeriksaan 

pajak dan pengetahunan pajak. Dari hasil uji F ditemukan bahwa motivasi dan 

tingkat pendidikan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian Rachman (2013) tentang pengaruh pemahaman, kesadaran, 

serta kepatuhan wajib pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di 

Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, menemukan bahwa kepatuhan 

wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan 

PBB. 

Penelitian Tuwo (2016) tentang pengaruh sikap dan kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, menemukan bahwa 

sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetuhan perpajakan wajib 

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan. 

Beberapa penelitian diatas menemukan hal yang berbeda sehingga 

penelitian tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Blitar. 

Dari hasil penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

H1 : Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap efektivitas 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-

P2) di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar 


