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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak dapat diartikan sebagai iuran masyarakat kepada kas negara 

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

timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang dapat 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo  (2011, hal. 1). Sistem 

pemungutan  pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam 

bentuk kepatuhan untuk membayar pajak yang merupakan harapan dari setiap 

pemerintahan. 

Sumber penerimaan negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak 

yang berasal dari penghasilan perusahaan-perusahaan negara, penghasilan dari 

barang-barang yang dimiliki dan yang dikuasai oleh pemerintah serta penerimaan 

dari berbagai macam pajak. Sebagai negara yang sedang berkembang dan masih 

memiliki pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pajak merupakan opsi yang bisa 

dijalankan dibandingkan dengan harus melakukan pinjaman ke lembaga-lembaga 

keuangan internasional untuk membiayai belanja negara yang akan dituangkan 

dalam APBN. Sehingga pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara yang 

dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak 

dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat yang bersifat memaksa kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat (www.pajak.go.id). 

http://www.pajak.go.id/
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Penghasilan yang diperoleh dari sumber pajak meliputi berbagai sektor 

perpajakan di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan 

bangunan yang diatur oleh Undang-undang yang telah disetujui oleh lembaga 

legislatif. Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah 

pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebelum Undang-undang ini muncul, 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana pemerintah 

dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah 

tinggal menerima dana  bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli 

Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan 

bangunan Haswindar  (2016). 

Penerimaan pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat terus meningkat 

agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar, namun kenyataanya 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Batu 

hingga saat ini masih tergolong rendah  yaitu  baru sekitar 75%  dari WP pajak 

bumi dan bangunan yang terdaftar, kondisi rendahnya kepatuhan wajib pajak 

bumi dan bangunan di kota Batu, ditunjukan dari masih sedikitnya wajib pajak 

orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bumi dan bangunan yang 

terdaftar sebagai wajib pajak, serta sedikitnya wajib pajak yang telah terdaftar 
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caik itu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bumi dan 

bangunan yang melaporkan kewajiban perpajakannya Surya Malang (2017). 

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam memenuhi kewajiban 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengetahuan wajib pajak, kualitas 

pelayanan fiskus dan tingkat pendapatan  (Jatmiko, 2006). Tinggi rendahnya 

pengetahuan wajib pajak dan tingkat pendapatan  seseorang akan dapat 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Begitu pula dengan kualitas pelayanan fiskus, yang sangat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. 

Menurut Utomo  (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka akan 

meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan 

pengetahuan perpajakan menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami 

akan pentingnya membayar pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, 

maka akan berdampak pada wajib pajak sadar pajak dan mau memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Pelayanan pajak yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Dalam penelitian Novianto (2014) disebutkan bahwa untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 

kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan pajak 

yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah-tamahan 
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petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam 

pelayanan perpajakan tersebut.  

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam hal 

melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang miskin akan kesulitan 

dalam membayar pajak dan bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih 

dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan 

ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati  

(2014) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Haswindar, 2016) yang juga meneliti tentang pengaruh tingkat 

pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan,  menunjukan hasil bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian di atas menjadi faktor yang 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitan replikasi. Meski demikian, 

penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, 

antara lain lokasi penelitian dan variabel penelitian.  

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat 

permasalahan dengan melakukan penelitian replikasi dengan Judul “  Pengaruh 

Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tingkat 

Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Membayar PBB (Study Survey pada Wajib Pajak KPP Pratama Batu)”. 
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B. Perumusan Masalah

Apakah Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Tingkat 

Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah Pengetahuan Wajib Pajak, 

Pelayanan Fiskus Dan Tingkat Pendapatan wajib pajak berpengaruh Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Manfaat penelitan ini ada dua yaitu : 

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi

dasar oleh peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti faktor-faktor

yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini bagi KPP Pratama Batu adalah sebagai

kontribusi dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB

dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak.


