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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Utomo (2011) meneliti tentang Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, 

Dan Pengethuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memebayar 

Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tanggerang Selatan. 

Hasil dari pengujian menunjukan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib 

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan 

perpajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 

pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Isawati (2014) meneliti tentang  Pengaruh Tingkat Pendapatan, 

Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak Bumi dan bangunan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan 

pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan untuk 

variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

Novianto (2014) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, 

Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan 

Bangunan Pada Desa Masangan Kulon Kec. Sukodono. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib 

pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Ernawati (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak menunjukan hasil bahwa hasil uji hipotesis membuktikan bahwa 

variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Yusnidar (2015) meneliti Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran  Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa SPPT, 

Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi 

Pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel kepatuhan wajib 

pajak. 

Haswindar (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat 

Pendapatan, Pengetahuan dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tingkat pengetahuan, dan kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.   

Setiyono (2017) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran 

Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan 

Loceret Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 



9 
 

ekonomi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan. 

B. Tinjauan Puskata 

1. Pengertian Pajak 

Bebarapa ahli telah memberikan definisi pajak di antaranya sebagai berikut : 

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011, hal. 1). 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipakasakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujuakan dan digunakan untuk 

mebayar pengeluaran umum. 

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

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. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulakn bahwa pajak memiliki unsur-

unsur : 
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a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

dan bukan berbentuk barang. 

b. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut bedasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal balik atas kotraprestasi dari negara yang secara lansung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kotraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2011). 

2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memperlihatkan 

kemampuan daerah dalam mendapatkan sumber-sumber penerimaan daerah 

yang sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki dari setiap daerah. Adapun 

sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 

a. pendapatan asli daerah (PAD) 

b. Dana perimbangan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh pemerintah daerah 

(UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6) bersumber dari : 
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a. Pajak Daerah 

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

sebagai pajak daerah. 

2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang. 

3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-

undang dan/atau peraturan hukum Lainnya. 

4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk 

membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik 

b. Hasil Retrebusi Daerah 

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 13) menjelaskan bahwa retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan 

dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran 

belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan 

dipertanggungjawabkan sendiri. 

d. Lain-lain PAD yang sah, Meliputi : 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 
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4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan  

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Mardiasmo (2011, hal. 332) Pengertian dasar yang berkaitan 

dengan Pajak Bumi dan Bangunan : 

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, 

tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. 

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 

1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan. 

2) Jalan tol. 

3) Kolam rebang. 

4) Pagar mewah. 

5) Tempat olah raga 

6) Galangan kapal, dermaga 

7) Taman mewah 

8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 

9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-undang 

Pajak Bumi dan Bangunan. 
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Surat Pemberitahuan Pajak  Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan 

oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang 

kepada wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan 

SPOP Wajib Pajak. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan 

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. 

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 

terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. 

Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.  

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek pajak merupakan bumi dan/atau bangunan, termasuk juga unit tempat 

usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum dalam peraruran Direktur 

Jendral Pajak tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui 

pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Ekstensifikasi merupakan kegiatan 

yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pjak (NPWP) kepada 

WPOP (Anastasia Diana, 2009, hal. 713). 

Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perkotaan pasal 3 menyatakan bahwa Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perkotaan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :  
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1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan emplasemennya yang meru pakan suatu kesatuan 

dengan kompleks bangunan tersebut. 

2) Jalan tol 

3) Kolam renang  

4) Pagar mewah 

5) Tempat olahraga 

6) Taman mewah 

7) Tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa minyak. 

8) Menara. 

c. Dikecualikan Dari Objek Pajak  

Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perkotaan pasal 3 menyatakan bahwa Objek Pajak yang tidak 

dikenakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan  adalah objek pajak yang :  

1) Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan 

2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

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

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan 

a) di bidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara. 

b) di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit. 

c) di bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren. 

d) di bidang sosial, contoh : panti asuhan. 

e) di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi. 
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3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 

sejenisnya 

4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional dan tanah negara yang belu m dibebani suatu hak. 

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Menurut  Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan pasal 4  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.  

Mardiasmo (2011, hal. 337) menyatakan yang menjadi subjek pajak bumi 

dan bangunan antara lain sebagi berikut : 

1) Yang menjadi subjek pajak adalah orang 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. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak 

bukan merupakan bukti pemilihan hak. 

2) Subjek pajak sebagaimana dimasud dalam poin a yang dikenakan 

kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. 

3) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, 

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana 

dimaksud dalam poin a sebagai wajib pajak. Dirjen Pajak untuk 

menetukan subjek pajak bagi wajib pajak.  



16 
 

4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam poin c 

dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal 

Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak tersebut. 

5) Apabila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam poin d 

disetujui, maka Direktur Jenderal pajak membatalkan penetapan 

sebagai wajib pajak seperti dalam poin c dalam jangka waktu satu 

bulan sejak diterimannya surat ketengan dimaksud. 

6) Apabila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur 

Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan 

disertai alasan-alasannya. 

7) Apabila setelah jangka waktu satubulan sejak tanggal diterimanya 

keterangan sebgaiman dalam poin d Direktur Jenderal Pajak tidak 

memberikan keputusan, maka keterangan yang diajikan itu dianggap 

disetujui. 

Apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam 

waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari  wajib 

pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya 

dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai 

wajib pajak. (Mardiasmo, 2011, hal. 337) 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut 

Rustiyaningsih (2011), antara lain : 
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a. Pemahaman terhadap sistem self Assessment 

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu : 

1) Official assessment system 

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang 

besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh fiskus. 

2) Self assessment system 

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang 

besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. 

3) Withholding system 

Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang besarnya pajak 

terutang/yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga. 

Sistem self assessment yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia 

memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. 

Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, 

kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. 

Hasil penelitian Anggraeni (2007), membuktikan bahwa relatif rendahnya 

kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secra signifikan 

menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini 

menunjukan bahwa rendahnya pemahaman self assessment system akan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian Chotimah (2007), yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi menunjukan bahwa pemahaman terhadap kepatuhan wajib 
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pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak 

penghasilan. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap self 

assessment sytem akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan meningkat pula penerimaan 

pajak. 

b. Kualitas Pelayanan Fiskus 

Menurut Boediono (2003), pelayanan merupakan suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat 

pelayanan umum adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi 

pemerintah di bidang pelayan umum. 

2) Mendorong upaya mengefektikan sistem dan tata laksana pelayanan 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggrakan secara efektif dan 

efisien 

3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasrsa, dan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat luas. 

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, 

kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualiatas pelayanan dapat 

diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat 

memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap 

dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga, 

kemudahan dalam melakukan hubunngan komunikasi yang baik, memahami 
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kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi 

yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. 

Kesimpulan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, 

demikian juga sebaliknya. 

c. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat 

lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat  pengetahuan yang semakin rendah 

juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang masih enggan 

melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pengetahuan yang 

berdampak pada pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang 

diterapkan. 

d. Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan,dalam 

membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka 

salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat 

penghasilan. 

e. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak 

mempunyai kesadaran dan patuh terhadap  kewajiban pajak. Sanksi perpajakan 
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dalam perundangundangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat 

berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

f. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan 

Menurut Devano dan Rahayu (2006), sistem administrasi perpajakan di 

Indonesia masih perlu diperbaikan, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak 

akan lebeih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

g. Penegakan Hukum Perpajakan 

Jika ada penegakan hukum maka wajib pajak akan patuh karena mereka 

berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya 

menyelundupkan pajak. 

h. Pemerikasaan Pajak 

Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeksi melalui 

aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan meiliki integritas 

tinggi, melakukan tindakan tax evasion. 

i. Tarif Pajak 

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah 

otomatis pajak yang dibayarpun tidaklah banyak. 

5. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/kmk.04/2000 kepatuhan perpajakan 

adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai 



21 
 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.   

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan 

transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang 

berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara 

ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan 

melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban 

menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun 

dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). (www.Pajak.go.id)  

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak  

Menurut pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No.544/kmk.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah.  

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak 

dalam tahun terakhir.  

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali 

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak. 

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.  

4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada  

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang 

teruntang paling banyak 5%.  

http://www.pajak.go.id/
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5) Wajib pajak yang laporkan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau 

dapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi 

fiskal. 

6. Pengetahuan Wajib Pajak 

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala 

perbuatan manusia untuk memahami atau penginderaan suatu objek tertentu. 

Proses penginderaan yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera 

maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk 

ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan Soekidjo, 

Notoadmodjo (2003). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum Mardiasmo  (2011). Jadi  dapat disimpulkan 

pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan atau seorang wajib pajak 

dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak 

berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak 

yang akan berguna bagi kehidupan mereka. 

Dengan adanya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak tersebut akan 

membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 

sehingga tingkat penerimaan pajak juga akan meningkat. Pada umumnya 

seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memahami serta sadar 

dan patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, tanpa harus dipaksakan 

dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak  telah 
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mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan memenuhi 

kewajiban membayar pajak, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut 

dapat dirasakannya. 

7. Kualitas Pelayanan Fiskus 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Ernawati (2014),  kualitas merupakan cara pokok penempatan 

produk atau layanan di mata pelanggan sehingga perusahaan harus menggali 

informasi kebutuhan apa yang diperlukan pelanggan. Kualitas bukan hanya 

menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa tetapi juga 

menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. 

Pelayanan adalah cara melayani atau membantu mengurus atau menyiapkan 

segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. 

  Kualitas pelayanan adalah suatu ukuran layanan yang telah diberikan  

kepada pelanggan  untuk tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan  

agar pelanggan mendapatkan kepuasan dan akan membayar kepuasan tersebut.  

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada  

pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat  

dipertangggungjawabkan, serta harus dilakukan secara terus-menerus. 

(Ernawati, 2014). Pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai cara petugas 

pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala  keperluan yang 

dibutuhkan oleh wajib Pajak. (Jatmiko, 2006) 

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak 

tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang 

terbaik kepada wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi berupa 



24 
 

keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam 

hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan 

perpajakan. Selain itu, fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai 

pelayan publik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat apabila fiskus 

bersikap kooperatif, adil, jujur, memberikan informasi, serta kemudahan, 

sehingga tidak mengecewakan wajib pajak. (Santi, 2012) 

b. Kewajiban Kantor Pelayanan Pajak  

Kewajiban yang harus dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dalam  

melayani kebutuhan wajib pajak secara umum menurut Boediono (2003) 

adalah:  

1) Melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak. 

2) Melayani wajib pajak dalam mengambil SPT PPh tahunan, PPh masa, 

SPT PPN masa. 

3) Melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahunan, SPT 

PPh masa, SPT PPN masa, sekaligus dengan memberikan tanda 

terima. 

4) Melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan, termasuk 

menyampaikan banding. 

5) Melayani wajib pajak dalam  menyampaikan permohonan restitusi, 

baik  pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. 

6) Melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan kompensasi atas 

pembayaran lebih. 

7) Melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan cicilan atas 

tunggakan pajak. 
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8) Melayani wajib pajak dalam  mengajukan pembetulan atas SPT yang 

telah disampaikan. 

9) Kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan yang berkenaan dengan: 

a) Permohonan restitusi dalam waktu dua belas (12) bulan setelah 

tanggal permohonan restitusi disampaikan. 

b) Permohonan keberatan dalam waktu dua belas (12) bulan setelah 

tanggal surat permohonan keberatan disampaikan. 

c) Penerapan norma penghitungan. 

d) Izin menggunakan pembukuan dengan bahasa asing.  

10) Melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan 

NPWP. 

11) Melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan penggabungan 

pemungutan dan pembayaran PPN (sentralisasi pemungutan PPN). 

Isawati (2014) berpendapat bahwa  pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya 

meliputi pelayanan pajak (tax service). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak 

dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya 

dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, 

cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi 

pembangunan bangsa. 

 

 

8. Tingkat Pendapatan 
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Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Soemitro (1988, 

hal. 299) menyatakan bahwa masyarakat tidak akan mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar itu 

masih di bawah penghasilan yang sebenarnya wajib pajak peroleh secara rutin. 

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal 

melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan 

untuk membayar pajak. Kebanyakan masyarakat akan memenuhi kebutuhan 

hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan 

seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran 

dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. 

Menurut Agustiantono (2012) Kondisi keuangan merupakan kemampuan 

keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Jika individu tersebut 

dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, 

sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan 

dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan 

individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali 

melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, 

maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat 

buruk. 

Ernawati (2014) juga  melakukan telah penelitian tentang identifikasi 

kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berpenghasilan menengah 

rendah. Ability dan willingness to pay di mana ini diukur dari: atribut 

perumahan, fungsi pendapatan rumah tangga, fungsi karakteristik rumah tangga. 

Hasil dari penelitian menunjukan variabel pendapatan  memiliki pengaruh atau 
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hubungan positif terhadap kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak. 

Kemampuan membayar dalam hal ini dilihat berdasarkan penghasilan total 

keluarga. 

Penelitian tersebut mengenai masalah ekonomi yaitu tingkat pendapatan. 

Penelitian ini juga mengenai pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tingkat 

pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kesediaan masyarakat dalam 

membayar pajak. Variabel dari kedua penelitian sebelumnya sama dengan 

variabel dalam penelitian ini. 

C. Perumusan Hipotesis 

a. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak PBB Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak PBB 

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan atau seorang wajib pajak 

dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak 

berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak 

yang akan berguna bagi kehidupan mereka. 

Pada umumnya pengetahuan wajib pajak yang tinggi tentang pajak bumi 

dan bangunan akan berdampak pada pemahaman wajib pajak mengenai PBB 

ikut meningkat yang berarti wajib pajak mengerti dan sadar tentang kewajiban 

perpajakannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh sanksi dan hukuman. 

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan membayar pajak, jika wajib pajak 

tersebut membayar pajak tepat waktu maka mereka dapat dikatakan patuh akan 

perpajakannya. 
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Salah satu penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Utomo (2011) dan Yusnidar (2015) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 

H1 : Pengetahuan WP PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB. 

b. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak  

tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak dalam memberikan mutu 

pelayanan yang  terbaik kepada wajib pajak. Wajib pajak akan patuh jika 

mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan dari fiskus karena 

mereka akan merasa nyaman dan dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ernawati (2014) dan Yusnidar 

(2015) tentang peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara efektivitas layanan informasi 

dengan sikap ketaatan membayar pajak sert penelitian yang dilakukan oleh 

Novianto (2014) hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan pajak 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H2 : kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB 
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c. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bumi dan Bangunan

Pendapatan adalah tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari

dalam maupun luar Negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Wajib pajak akan memilih menggunakan pendapatan yang mereka 

peroleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, daripada menggunakan 

pendapatannya untuk menggukannya untuk membayar pajak. Dapat di 

asumsikan seseorang yang memiliki pendapatan tinggi dan telah mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya, seharusnya tidak akan sulit untuk membayar 

pajak, termasuk kesadaran akan kewajiban perpajakannya. 

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Ernawati (2014) dan Setiyono (2017)  

membuktikan bahwa Tingkat ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan 

terhadap Kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat ekonomi 

seseorang maka kepatuhan dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan 

juga akan meningkat karena jika tingkat ekomoni tinggi kecenderungan juga 

memiliki aset yang besar yang dimana tanah dan bangunan adalah objek dari 

Pajak Bumi dan Bangunan.   

H3 : Tingkat pedapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak PBB. 

D. Kerangka Pemikiran

H1 

H2 

H3 

Pengetahuan WP 

(X1)

Tingkat Pendapatan 

(X3) 

Pelayanan Kualiatas 

Pajak (X2) 

Kepatuhan WP 

(Y)


