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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sudah menjadi suatu kenyataan dalam pembangunan nasional pemerintah 

melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, 

sosial, budaya, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Aspek ini bertujuan 

untuk membina usaha yang terus menerus yang harus di laksanakan dalam rangka 

mencapai tujuan nasionalyang telah di tetapkan dalam UUD 1945 pada aliena 

keempat, yaitu: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan 

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan sejumlah 

tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksnakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

 Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik dinegara maju, 

Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakangan sekalipun. Indonesia 

sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan 

kegiatan pembangunan nasionalsecara bertahap dalam usaha mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan 

pancasila. 

 Adapun yang dimaksud dengan pembangunan disini ialah “rangkaian 

usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana  dan sadar yang 

di tempuh oleh suatau Negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka 

pembinaan bangsa” (Sondang P. Siagian 2000:4). 
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 Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan 

rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-

tahap yang disatu pihak bersifat berkelanjutan akan tetapi dipihak lain merupakan 

bagian dari sesuatu yag bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang 

digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka 

waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. 

 Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tentu saja 

membutuhkan dana atau pembiayaan yang sangat besar jumlahnya. Jika dilihat 

dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), pemasukan dana yang di 

terima oleh Negara diperoleh dari dua sumber yaitu penerimaan dari dalam negeri 

dan bantuan luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri diperoleh dari sektor 

minyak dan gas (migas) dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). 

Sedangkan  bentuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan 

proyek. 

 Peranan masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan roda pemerintahan 

amat besar. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak di manfaatkan oleh 

pemerintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berupa pelayanan umtuk 

umum, membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, perumahan, air 

minum, listrik, transportasi, fasilitas keamanan, dan banyak hal lainnya. Yang di 

tujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Negara. 

 Akses timbal balik yang langsung dirasakan masyarakat dengan 

keikutsertaan secara aktif dalam membayar pajak adalahmereka mempuyai 

potensi untuk bersuara dan mengontrol pemerintah, karena pembangunan dan 
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berbagai kebijakan pemerintah sebagian besar di biayai oleh pajak. Disis lain 

selaku masyarakat tidak boleh lupa pajak merupakan bentuk tanggung jawab 

Warga Negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. 

 Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah penerimaan Negara 

yang paling potensial. Penerimaan Negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk 

prsarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain pendapatan Negara dari 

sektor pajak merupakan motor penggerak kehidupan ekonomi yang ditujukan 

untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional berhasil apabila kegiatan 

yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di suatu Negara. Jadi dalam 

pelaksanaannya pemeritah berusaha melibatkan rakyat dalam pembangunan. 

 Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan 

rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kulitas 

pelayanan publik sehingga dapat menciptkan tata pemerintah yag lebih baik (good 

governance). 

Oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan 

penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan 

menigkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan 

Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain 

pajak daerah, pajak retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di 

pisahakan dan lain-lainPADyang sah. 

 Dengan di berlakukannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali 
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secara maksimal sumber dana yang ada di daearahnya, dengan tetap 

memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam 

undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan memungut sebelas jenis 

pajak daerah, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB-

P2). 

 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merespon Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 dengan menerbitkan Perturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB-P2), di mana Pajak 

Bumi dan Banguna pedesaan-Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu pajak 

daerah kabupaten Rokan Hulu. Di Kabupaten Rokan Hulu sendiriyang 

mengelolah atau mengurus mengenai PBB-P2 yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset (DPKA), yang mana dahulunya yang mengurus PBB-P2 sendiri di kelola 

oleh pemerintah pusat. Namun setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 

tahun 2010 maka PBB-P2 di kelola oleh pemerintah Daerah sebagai wujud 

otonomi daerah itu sendiri. 

 Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk kedalam Pajak Negara yang 

dipungut oleh pemerintah Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dapat 

diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di 

Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu sehingga dapat meningkatkan 

kehidupan masyarakat. Tapi kenyaataannya masyarakat yang sudah menjadi wajib 

pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran 

PBB-P2. Hal ini terlihat dari tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 : Realisasi Peneriman PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten 

Rokan Hulu menurut Kecamatannya 

 

No Wilayah Target Realisasi % 

1 Tambusai    694,853,547    359,843,872 51,79% 

2 Tambusai Utara 1,346,365,440 1,126,768,288 83,69% 

3 Kepenuhan    577,517,280    345,681,361 59,86% 

4 Kepenuhan Hulu    145,103,165,    103,137,155 71,08% 

5 Bangun Purba   225,775,482    106,182,308 47,03% 

6 Rambah  403,573,931    228,639,883 56,65% 

7 Rambah Samo  411,528,950   130,639,883 31,81% 

8 Rambah Hilir  400,922,029   119,969,899 29,92% 

9 Ujung Batu  606.590.322   144,678,580 23,85% 

10 Kunto Darusalam  718,573,347   450,566,409 62,70% 

11 Rokan IV Koto  337,582,900 90,073,214 26,68% 

12 Pandalian IV Koto  265,048,179   174,326,546 65,77% 

13 Tandun  571,003,005   237,702,153 41,63% 

14 Kabun  199,397,105   110,045,603 55,19% 

15 Bonai  449,611,595   280,038,598 62,28% 

16 Pagaran Tapah  251,916,388   146,020,291 57,96% 

 Jumlah 7.605.362.669  4.154.314.049 56,82% 

Sumber :Bapenda kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 

 Kecamatan Ujung Batu merupakan kecamatan yang ada di Rokan Hulu. 

Berdasarkan tabel  diatas Kecamatn Ujung Batu masih sangat buruk dalam 

penghasilan PBB, dimana dalam target dan realisasinya masih sangat kurang. 

 Dengan demikian dapat dipahami, penerimanaan negara maupun daerah 

tidak hanya berasal dari pihak pemerintah melalui sumber kekayaan alami, hasil 

perusahaan negara/daerah atau pinjaman dan lainnya tetapi juga berasal dari 

partisipasi masyarakat berupa pajak-pajak yang harus dibayar sesuai peraturan 

yang berlaku. 
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan 

No Tahun Terget 

(dalam Rp) 

Realisasi 

(dalam Rp) 

% 

1 2015 565.072.774 318.128.661 56,29% 

2 2016 500.170.967 295.964.075 59,17% 

3 2017 606.590.322 144.678.580* 23,85% 

Sumber: Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu 2017 

 Dari tabel di atas dpat dilihat bahwa dalam 3 (tahun) terakhir penerimaan 

PBB-P2 selalu gaga luntuk memenuhi target PBB-P2 yang telah di tetapkan yaitu 

mencapai 100%. 

 Menurut salah satu pegawai yang bertugas di Dinas Pengelolaan Keuangan 

dan Aset mengenai tabel 1 di atas mengatakan bahwa “sebenarnya kolom ketiga 

bisa dikatakan sebagai kolom potensi. Yang mana tiap tahunnya meningkat dan 

sudah menjadi target realisasi dari pemerintah daerah. Penyebab kenapa tiap tahun 

selalu meningkat dikarenakan ada beberapa hal di antaranya petugas PBB-P2 

menjumpai salah satu subjek pajak yang memili lebih dari satu bangunan atau 

objek pajak yang menyebabkan wajib pajak harus membayar PBB-P2, kemudian 

tiap tahun banyaknya pembangunan yang terjadi dimana menyebabkan potensi 

PBB-P2 menjadi meningkat.” (27 Desember 2017). 

 Kemudian salah satu penyebab rendahnya terealisasi target yang di 

tentukan menurut saah satu pegawai di Dinas Pengelolaan dan Aset yaitu 

“Pegawai di Dinas Pengelolaan dan Aset kurang melakukan sosialisasi kerumah-

rumah wajib pajak, karena dengan sosialisasi atau penyuluhan wajib pajak lebih 

tahu tentang fungsi dan kegunaan membayar pajak Bumi dan Bangunan”. (27 

Desember 2017). 



 

 

7 

Tabel 1.3  Jumlah Wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ujungbatu 

Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2015-2017 

 

No Tahun Yang sudah 

Bayar 

Yang belum 

Bayar 

Jumlah Wajib 

Pajak 

Persentase 

Yang  Sudah 

Bayar  

1 2015 1252 2498 3750 33% 

2 2016 2618 3369 5987 43% 

3 2017 1449 4667 6116 23% 

Sumber : Bapenda Kabupaten Rokan hulu 2017 

 Berkaitan dengan tidak tercapainya atau terealisasinya target yang 

ditentukan, pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap wajib pajak 

yang tidak patuh, sanksi yang di berikan oleh pemerintah yakni berupa denda. 

Bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak dari tempo/waktu yang telah 

ditentukan maka masyarakat akan dikenakan denda 2% perbulan dari total nilai 

pajak, bagi masyarakat yang tidak pernah melakukan pembayaran PBB-P2  karena 

kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut akan dikenakan denda yang sama 

yaitu 2% perbulan. Denda tersebut telah diatur dab tercantum dalam Perda 

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 13 ayat 2 Mengenai Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB-P2) yang berbunyi “Jumlah pajak 

terhutang yng tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditambah sanki administrative berupa bunga 2% (dua perseratus) 

setiap bulan.” 

 Supaya penerimaan pajak itu dapat berhasil dan dapat dijadikan sumber 

pemasukan Negara setiap wajib pajak mau membayar maka setiap orang harus 

mengerti tentang arti dan fungsi pajak yang sebenarnya. Tanpa adanya pengertian 

dari masyarakat mustahil akan terjadi peningkatan pendapatan Negara dari sektor 

pajak. 
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 Pada saat sekarang ini masik cukup banyak masyarakat yang tidak sadar 

akan kewajibannya untuk membayar pajak mereka enggan memenuhi kewajiban 

yang sekali setahun ini. Masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain tetapi untuk memperlancar 

roda pemerintahan yang mengurusi kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. 

 Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai 

salah satu sumber keuangan Negara dalamrangka untuk membiayai kegiatan-

kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan 

dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai tugas pemungutan, 

wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.  

 Oleh karena itu, maka penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang 

sebenarnya dilapangan, untuk itu penulis mengambil judul; “Analisis Faktor-

Faktor Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari penjelasan latar belakang diatas maka peneliti dapat menarik sebagai  

berikut:  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamat Ujungbatu Kabupaten 

Rokan Hulu? 

2. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Ujungbatu 

Kabupaten Rokan Hulu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian adalah: 

1.  Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. 

2.  Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bngunan di  Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Sebagai wahana untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam 

membuat karya ilmiah. 

2.  Sumbangan pikiran kepada pihak yang mempunyai hubungan masalah 

ini. 

3.  Untuk menjadi masukan tempat atau objek penelitian. 

4.  Bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan   

penelitian dengan permasalahan yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  Pendahuluan 

  Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  :  Kajian Pustaka 

  Dalam bab ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan 

teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan 

permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu pengertian 

partisipasi masyarakat, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, 

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum 

pengenaan pajak Bumi Dan Bangunan, tarif PBB, Defenisi pajak 

menurut syariah, Hubungan pajak dan syariat, Klasifikasi Pajak, 

Pajak dalam pandangan Islam, Penelitian terdahulu, Definisi 

Konsep. 

BAB III :  Metode Penelitian 

  Dalam bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, subyek penelitian, dan analisis data. 

BAB IV: Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian 

  Dalam bab ini berisikan gambaran umum dan lokasi penelitian, 

karakteristik wilayah, keadaan demografi, dan struktur 

pemerintahan. 

BAB V:  Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

  Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan, hasil 

penelitian analisis faktor-faktor partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ujungbatu 

Kabupaten Rokan Hulu, dan upaya-upaya yang di lakukan 

pemerinta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
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membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Ujungbatu 

Kabupaten Rokan Hulu. 

BAB VI: Penutup 

  Dalam bab ini berisikan penutup, kesimpulan, dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


