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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam 

mengaplikasikan pola fikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori 

yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Karlinger, “teori adalah 

himpunan konsep definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan 

sistematis tentang gejala dalam menjabarkan relasi diantara variabel untuk 

menjelaskan dalam meramalkan gejala tersebut (Sugiono 2010:55). 

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam 

memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk 

menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-

fakta yang ada secara sistematis (Efendi 2004:224). 

2.1.1 Definisi Pajak 

Menurut Andriani (2013) “Pajak adalah iuran masyarakat pada negara 

(yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi 
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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. 

Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang 

berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa 

mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta 

bukan merupakan penalti, yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan 

negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan serta sebagai 

instrumen/ alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Muda 

Markus 2005:1). 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkam bahwa pajak adalah iuran yang 

dipungut dari masyarakat pada negara yang terutang bagi orang yang terkena 

wajib pajak dan berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

untuk kemakmuran rakyat.  

2.1.2 Ciri - Ciri Pajak 

Setelah kita mengetahui definisi tentang pajak, maka kita perlu 

mengetahui tentang ciri-ciri yang melekat pada definisi tersebut. Menurut 

Erly Suandi (2011) menyatakan bahwa: 

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. 

2. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaanya, sehingga dapat dipaksakan. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 
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4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai publiki investment. 

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 

7. Pajak dapat dipungut secara langsung dan tidak langsung. 

2.1.3 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, 

khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam 

membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk 

pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara 

mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk 

membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. 

Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang 

memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan 

negara. 

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur 

kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur 

tersebut antara lain: Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi; 
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Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, 

seperti: pajak ekspor barang; Pajak dapat memberikan proteksi atau 

perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak dapat mengatur dan menarik 

investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. 

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan 

antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan 

perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan 

pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. 

Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah 

menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah 

dan deflasi dapat di atasi. 

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum 

dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih 

menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah 

yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. 

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota 

masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem 
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self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat 

Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, 

penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam 

melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik 

mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi 

Direktorat Jenderal Pajak. 

2.1.4 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan 

Secara umum Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan 

kepada masyarakat yang mempunyai hak kepemilikan dari sebuah bidang 

tanah maupun bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. 

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. Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang 

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan / atau bangunan, 

keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya 

pajak. Pajak Bumi dan Bagunan merupakan pajak pusat dimana presentase 

pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke daerah. 

Menurut dalam buku Ahmad Yani (2002:68) Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan Pajak yang dikenakan atas bumi dan atau Bangunan. 

Subjek Pajak dalam PBB 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. 
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Yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan atau Bangunan. Pengertian 

Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan atau perairan. 

2.1.5 Asas Pajak Bumi dan Bangunan 

Untuk memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak, tercantum 

dalam asas Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Mardiasmo (2003:261) 

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam beberapa asas yang 

meliputi antara lain : 

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 

2. Adanya kepastian hukum 

3. Mudah dimengerti dan adil 

4. Menghindari pajak yang berganda 

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

asas Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kemudahan, kepastian 

hukum, mudah dimengerti, adil dan menghindari pajak yang berganda bagi 

wajib pajak. 

2.1.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya Pajak 

Bumi dan Bangunan perlu dipahami terlebih dahulu unsur – unsur didalamnya 

yaitu pengertian dari NJOP, NJOPTK, NJKP dan Tarif Pajak. Menurut 

Waluyo (2003:15) unsur – unsur Pajak Bumi dan Bangunan terutang perlu 

dipahami terlebih dahulu adalah : 
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1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP) 

3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 

4. Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2003:275) menyatakan bahwa dasar pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut : 

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor  

3. Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan 

mempertimbangkan pendapat Gubernur / Bupati / Walikota (Pemerintah 

Daerah) setempat. 

4. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah –rendahnya 20% 

dan setinggi – tingginya 100% dari NJOP. 

5. Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan 

memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 

Dari uraian diatas dasar pengenaan pajak adalah bermula dari NJOP 

(Nilai Jual Objek Pajak), besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali 

oleh kepala kanwil Dirjen Pajak lalu besarnya presentase ditetapkan oleh 

peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 

2.1.7 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kepada Undang – 

Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang 

disempurnakan dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 1994 menjelaskan 

bahwa dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah kumpualan peraturan – 
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peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak 

dan rakyat sebagai pembayar pajak. 

Menurut Waluyo (2003:21)  berdasarkan perubahan undang – undang 

yang didalamnya menjelaskan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, perubahan 

tersebut menyangkut tentang peraturan pelaksanaanya diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2000 tentang pebagian hasil 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah daerah. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya 

NJKP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.  

3. Keputusan Menkeu No. 201/KMK.04/2000 tentang penetapan besaranya 

NJKP untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 

4. Keputusan Menkeu No. 523/KMK/.04/1998 tentang klasifikasi, 

penggolongan, dan ketentuan NJOP. 

5. Keputusan Ditjen Pajak No. Kep 59/PJ/2000 tentang tata cara pengajuan 

dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 

6. Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-3/PJ.6/2000 tentang petunjuk 

pelaksanaan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan 

Banguan mempunyai dasar hukum sebagai landasan hukum sebagai tolak ukur 

yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang sudah berlaku. 
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2.1.8 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan dimana bumi dapat 

diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, 

sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan 

secara tetap pada tanah atau perairan. Menurut Mardiasmo (2002:12) yang 

dimaksud objek pajak PBB adalah : 

1. Untuk memudahkan pelaksanaan, administrasi PBB mengelompokan 

objek pajak berdasarkan karakteristik dalam beberapa yaitu pedesaan, 

perkebunan, perkotaan, dan pertambangan.  

2. Selain yang dikenakan, ada objek pajak tertentu yang dikenakan atau tidak 

dikenakan PBB. 

Selain objek pajak yang dikenakan pajak PBB ada juga objek pajak 

yang tidak dikenakan pajak PBB objek pajak PBB yang tidak dikenakan pajak 

PBB adalah objek pajak yang digunakan yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan. Berikut objek pajak tertentu yang tidak dikenakan 

Pajak Bumi dan Bangunan yaitu : 

1. Objek pajak digunakan semata – mata untuk kepentingan umum di bidang 

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

dimaksud untuk memperoleh keuntungan. 

2. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis 

dengan itu. 

3. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, 

taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak. 
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4. Objek yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 

5. Objek yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Berdasarkan penjelasan diatas penuis dapat menyimpulkan bahwa 

objek pajak PBB dikenakan berdasarakan kegunaannya, tetapi selain objek 

pajak PBB yang dikenakan pajak PBB ada juga objek pajak PBB yang tidak 

dikenakan pajak PBB. 

2.1.9 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu (2006:72) 

menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak PBB adalah : 

1. Yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas 

bumi dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas 

bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan PBB bukan 

merupakan bukti kepemilikan. 

2. Subjek pajak PBB yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi 

wajib pajak. 

3. Apabila terhadap suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, 

maka Direrktorat Jenderal Pajak akan menetapkan subjek pajak 

sebagaimana dimaksud di atas sebagai wajib pajak. 

Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa subjek pajak PBB 

adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 

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

memperoleh manfaat atas bangunan. 
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2.1.10 Peran Aparatur Pemerintah Desa 

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan 

seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 

Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).  

Menurut Soekanto (1990:268) “Peran adalah aspek dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran”.  

Dapat diketahui bahwa pemungutan PBB Perdesaan merupakan 

kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka 

penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan 

kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan 

kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintah negara. Berdasarkan alasan tersebut, salah satu 

tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah di tingkat Desa untuk 

mengingat dan mengkoordinir warganya agar taat dan tepat waktu dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka pemerintah Desa memiliki 

peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

yang salah satunya adalah menangani permasalahan pembayaran Pajak Bumi 

dan Banguan di wilayah hukumnya. Dalam pelaksanaannya pajak bukan 

hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat sangat berperan 

juga dalam tercapainya program pembangunan yang telah dirancang oleh 
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pemerintah. Hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan 

masyarakat sangat diperlukan demi terlaksananya cita-cita pembangunan 

Nasional. Salah satu faktor utama dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan tersebut adalah masyarakat yang mampu menempatkan antara 

hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

 

2.2 Pandangan Islam tentang Pajak 

Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali 

yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Dalam islam telah diterangkan dalam surat At-Taubah Ayat 29 yang 

berbunyi:  

                            

                            

     

Artinya :  Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu 

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk. 
 

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa jizyah adalah pajak yang 

diberikan kepada pemerintah dalam islam oleh masyarakat non islam 

dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Matriks Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Hasil 

1 Peningkatan perolehan 

pendapatan pajak bumi dan 

bangunan di desa kauman 

kecamatan bojonegoro 

kabupaten bojonegoro 

Eka Yanu 

Kurniawan 

(2013) 

Target perangkat desa dari 

80% sampai saat ini belum 

terealisasikan. Karena banyak faktor 

yang menjadi 

penghambat dari pemungutan pajak 

itu sendiri. 

2 Peranan kepemimpinan 

kepala desa terhadap 

peningkatan 

kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajak 

bumi dan 

bangunan di desa tolotoyon 

kecamatan pinolosian 

kabupaten bolaang 

mongondow 

Kartika 

Samin 

(2014) 

Semua variabel yang diteliti 

berpengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan 

kesadaran masyarakat dalam 

membayar PPB 

 

3 Optimalisasi pemungutan 

pajak bumi dan bangunan 

(pbb) dalam peningkatan 

pendapatan daerah (studi 

pemungutan pajak bumi 

dan bangunan (pbb) di 

kecamatan limpasu 

kabupaten hulu sungai 

tengah) 

Eddy 

Rahmawan 

(2012) 

Belum optimal mencapai dari target 

yang diharapkan. Ini disebabkan 

karena 

kurang efektif dan efisennya 

pelaksanaan 

pemungutan dan pengawasan yang 

masih 

sangat kurang dilakukan, hal ini 

dapat dilihat 

dari pelaksanaan sistem dan prosedur 

yang 

ada. Selain itu jumlah petugas 

pemungut 

pajak. 

Sumber Data Olahan 2017 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas maka peneliti 

dapat menyimpulkan perbedaannya adalah yang dipaparkan diatas hanya 

memfokuskan pada pencapaian pemungutan pajak bumi dan bangunan 

sedangkan peneliti meneliti faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya 

penerimaan PBB di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten 

Indragiri Hulu. 



 21 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Dari pendapat Mardiasmo tahun 2009, tentang alat ukur Faktor 

Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka penelitian 

menyimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut 

 

 

 

 

  

 

 

 

Adapun penjelasan faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak bumi 

dan bangunan dengan indikator yang meliputi : 

a. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang didapat atau 

diperoleh seseorang mulai dari pendidikan usai dini hingga pendidikan 

tinggi. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang sudah ditempuh oleh wajib 

pajak. 

b. Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan adalah jenjang atau tahap pendapatan 

(biasanya berupa uang) yang diperoleh seseorang dari usaha yang 

Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat 

Pendapatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Motivasi 
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dikerjakan. Dalam penelitian ini, tingkat pendapatan diukur dengan jumlah 

pendapatan yang diperoleh wajib pajak. 

c. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan diukur 

dengan cara melayani masyarakat terhadap pembayaran PBB. 

d. Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan atau daya penggerak di dalam 

individu untuk melakukan tindakan, daya penggerak ini diproduksi oleh 

status tetion yang muncul pada saat kebutuhan tak terpenuhi. Motivasi 

membayar pajak sering dikaitkan dengan suatu dorongan dari dalam diri 

setiap wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan 

(Moekoesoebroto, 2002). 

 

2.5 Definisi Konsep 

Menurut Singarimbun (1995: 31) konsep adalah istilah atau definisi 

yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang dirumuskan atas dasar 

generalisasi dari sebuah kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memudahkan 

pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang 

diteliti. Dalam hal ini penulis mengemukakan definisi dari konsep yang akan 

digunakan.  
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1. Pajak  

Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang 

berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara 

tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, 

serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi sebagai dana untuk 

penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk 

pembangunan serta sebagai instrumen/ alat untuk mengatur kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat (Muda Markus 2005:1). 

2. Penerimaan Pajak 

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, 

penerimaan perpajakan ialah: Semua penerimaan negara yang terdiri atas 

pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak yang dikenakan atas 

bumi dan atau Bangunan. Subjek Pajak dalam PBB 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. Yang menjadi objek pajaknya adalah 

bumi dan atau Bangunan. Pengertian Bumi adalah permukaan dan tubuh 

bumi yang ada dibawahnya, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik 

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan 

(Ahmad Yani (2002:68). 


