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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Partisipasi 

 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan 

serta suatu kegiatan atau keikut sertaan atau peran serta. Menurut Dr. Made 

Pidarta (Siti Irene Astuti Dwiningrum 2011:50), partisipasi adalah keterlibatan 

seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa 

keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan 

yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta 

mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. 

 Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di 

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada 

pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab 

terhadap kelompoknya. 

 Partisipasi menurut Hunryar dan Hecman (dalam Siti Irne Astuti 

Dwiningrum 2011:51) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosiaonal 

individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan 

terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. 

 (dalam Davis dan Newstrom 1985:179) Partisipasi adalah keterlibatan 

mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong 

mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi 

tanggung jawab pencapaian tujuan itu. 
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 Cohne dan Uphoff (dalam Siti Irne Astuti Dwiningrum 2011:51) 

berpendapat bahwa partisipasi adalah sebagai keterlibatan dalam proses 

pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan 

mengevaluasi program. 

 Sedangkan (dalam Seligman dan Edwin dalam Muhammad al amin 

2003:9) menyatakan bahwa “pengertian partisipasi adalah ikut sertanya suatu 

kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh 

susunan kesatuan yang lebih besar”. Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa 

partisipasi itu selalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala 

kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat. 

 Sementara itu Katz (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:113) menempatkan 

partisipasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, 

di samping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan 

kewenangan yang sah. 

 Partsipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan 

menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa 

ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam 

pembangunan. Masyarakat diharapakan dapat ikur serta, karena anggapan bahwa 

hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh 

pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Pasaribu dan Simanjuntak, 1986:345). 

 Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut 

Effendi, terbagi atas partisipasi vertikal dan horizontal. Disebut vertikal karena 
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terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian 

dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana msyarakat berada 

sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, 

masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok 

masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi 

semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu 

berkembang secara mandiri. 

 Menurut Basrowi, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. 

Partisipasi fisik adalah partisipasi (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan 

usaha-usaha pendidikan, serta mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha 

beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, 

dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk 

bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan 

masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya 

animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, 

sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. 

 Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting. Dimensi 

pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya 

partisipasi. Untuk itu Cohne dan Uphoff (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:113) 

mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung 

jawabnya, yaitu: 
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1.  Penduduk setempat 

2.  Pemimpin masyarakat. 

3.  Pegawai pemerintahan. 

4.  Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting 

dalam suatu atau kegiatan tertentu. 

 Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong 

partisipasi lokal kearah tercapainya program pemerintah: 

1.  Berorientasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat   

melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi. 

2.  Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan 

mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan 

mereka,  masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka. 

3.  Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi lokal sehingga masing-     

masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain 

4.  Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan 

dan bekerja bersama-sama dengan rakyat. 

Dimensi dua, bagaimana partisipasi itu berlangsung. Dimensi ini penting 

diperhatikan terutama untuk mengetahui hal-hal seperti: 

1.  Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat 

setempat. 

2.  Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan. 
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3.  Saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam berisi individu atau 

kolektif dalam organisasi formal ataukan informal dan apakah partisipasi 

itu secara langsung atau melibatkan wakil. 

4.  Durasi partisipasi 

5.  Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara 

atau berlanjut dan meluas. 

6.  Memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif 

masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan yang mengarah 

pada hasil yang diharapkan. 

Masyarakat sendiri dapat berpartisipasi pada beberapa tahap, terutama 

dalam pembangunan, yakni: pada tahap inisiasi, legimitasi, dan eksekusi.atau 

seperti yang dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Josef Riwu Kaho, 

1988:133-114) “pertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut 

terdapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, trategi dan kebijakan. 

Kedua, adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan 

secara keadilan.” 

Cohne dan Uphoff (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:133-114) membedakan 

partisipasi menjadi empat jenis: 

 Pertama, partisipasi dalam pengemabilan keputusan. Partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan 

penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang 

berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal 
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pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk 

ikut mentukan arah dan orientasi pembangunan. 

 Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati 

sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun 

tujuan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program 

merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. 

 Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas 

dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. 

Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya 

peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar 

prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan. 

 Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam 

evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. 

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. 

 Untuk lebih rincinya dalam hal partisipasi masyarakat dalam membangun, 

juga dirumuskan oleh para ahli lainnya seperti ; (Hanafiah dalam A. Sanit 

1990:21) menjelaskan bahwa peran serta tidak hanya pengertian ditempat local 

seperti turut serta bersama atau individual dalam proyek pemerintah atau tidak 

hanya dalam hubungan produksi tetapi harus lebih luas. Peran serta harus meliputi 

segenap kehidupan masyarakat dalam segala bentuk melalui komunikasi sosial. 
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Sementara (Raharjo dalam A.sanit 1990:23) mengemukakan bahwa partisipasi 

diartikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan sebagai proyek-proyek 

pemerintah. 

 Partisipasi masyarakat intinya ialah agar masyarakat umum atau sebanyak 

mungkin orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuannya guna 

meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha 

pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu 

mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang 

sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama 

dari pembangunan. Masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa 

hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh 

pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat 

sendiri, untuk rakyat banyak. 

 Elemen masyarakat merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam 

program-program yang menyangkut dalam penerimaan dan keterlibatan manusia 

atau orang banyak. Dan kebanyakan program pembangunan menyangkut 

penerimaan dan keterlibatan orang banyak. Elemen masyarakat ini dapat bercorak 

pasif, orang tidak menolak suatu program pembangunan, atau bercorak aktif 

artinya orang tegas menerima dan bahkan aktif mengajak orang lain untuk 

memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil dari program yang dilancarkan 

karena berhasilnya program dirasakan masyarakat sebagai keberhasilan 

masyarakat sendiri. 
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 Ada beberapa jenis partisipasi (dalam Pasaribu dan Simanjuntak 1986, 

349-352) yaitu: 

1.  Partisipasi buah fikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, 

pertemuan atau rapat. 

2.  Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, 

dan sebagainya. 

3.  Partisipasi harta benda, yang diberikan partisipan dalm berbagaib 

kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, serta pertolongan 

orang lain dan sebagainya. 

4.  Partisipasi keterempilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk 

mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industry. 

5.  Partisipasi “sosial” yang diberikan orang sebagai tanda kaguyuban, 

misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), 

kondangan, nyambungan, mulang-sambung. 

Sedangkan (Wahyudi Kumorotomo 2005:136-138) mengatakan partisipasi 

warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu 

1.  Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation) 

2.  Partisipasi kelompok (group participation) 

3.  Kontak antara warga Negara dan pemerintah (citizen-government 

contacting) 

4.  Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah. 
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Bagi setiap Negara demokratis, bagaimanapun akan melibatkan warganya 

dalam proses politik yang berlangsung. Hal ini setidak-tidaknya didasarkan pada 

pertimbangan : 

 Pertama, kalau kita setuju bahwa aturan main politik yang memberi 

kesempatan pada “yang diperintah” untuk menetukan siapa “yang memerintah” 

dan untuk mempengaruhi tingkah lakunya dalam memerintah adalah aturan main 

yang menghormati harkat manusia, dan kalau kita setuju bahwa penghormatan 

dan peningkatan harkat manusia adalah inti masalah kualitas manusia, maka 

pembahasan peran serta masyarakat cukup gayuh. 

 Kedua, kenyataan bahwa setiap pemerintah dimanapun saja apapun corak 

ideologisnya dan bagaimanapun otoriternya, tidak bisa mengabaikan begitu saja 

soal pemberian saluran bagi peran serta masyarakatnya. (dalam Josef riwu kaho, 

2002:111-112) 

 Pada hakekatnya bahwa partisipasi itu adalah merupakan suatu keharusan 

yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah 

kebijakan, partisipasi masyarakat tersebut perlu didorong dengan beraneka ragam 

pendekatan. Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh didalam 

masyarakat dapat kita lihat seperti : 

1.  Partsipasi dengan pikiran 

2.  Partisipasi tenaga 

3.  Partisipasi dengan keahlian 

4.  Partisipasi dengan uang 

5.  Partisipasi dengan jasa-jasa. 
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2.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak 

 Pada hakikatnya partsipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang 

merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah 

kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini Pangabean (1998:43) 

menyatakan: 

a.  Tingkat pendidikan 

b.  Tingkat Pendapatan 

c.  Jarak tempat tinggal 

d.  Sikap 

e.  Penyuluhan 

 Faktor yang di sampaikan oleh Angell dalam Ensiklopedia Eikipedia 

berjudul Partisipasi 2014 yaitu : 

a. Faktor usia 

b. Jenis kelamin 

c. Pendidikan 

d. Pekerjaan dan penghasilan 

e. Lamanya tinggal   

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) ada beberapa faktor yaitu : 

a. Kondisi sistem administrasi perpajakan 

b. Pelayanan kepada wajib pajak 

c. Penegakan hukum perpajakan 

d. Pemeriksaan pajak 
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e. Tarif pajak 

 Dalam tesisnya Utomo, Pudjo Susilo (2002) yaitu : 

a. Kepemimpinan 

b. Kualitas pelayanan 

c. Motivasi 

Sastropoetro dalam Nanda Sirfana (2013:31) menjelaskan ada lima hal 

yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu : 

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, pendidikan 

sosial dan percaya pada diri sendiri. 

2. Faktor lain ialah penginterprestasian yang dangkal terhadap agama 

3. Kecendrungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan 

organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi 

yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk 

seperti halnya terjadi di beberapa negara. 

4. Kesediannya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan 

5. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai 

program pembangunan.   

 Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi 

masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti 

akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor pajak 

menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan. 

Adapun program penyuluhan adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, 
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masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun secara sistematik (dalam 

Mardikanto:1997). 

 Sesuai uraian diatas penyuluhan merupakan suatu yang pokok yang 

dilaksanakan dalam mencapai suatu program. Penyuluhan dapat dikatakan 

salahsatu ujung tombak dalam memberhasilkan suatu program. Hal itu sesuai 

pendapat Mardikanto (1997) bahwa sasaran penyuluhan dimaksudkan untuk 

mengubah dalam arti agar mereka memiliki dan dapat meningkatkan perilakunya 

mengenai sikap yang lebih progresif, pengetahuan yang luas dan kesadaran dalam 

kewajibannya sebagai wajib pajak.  

 Didalam literatur ilmu keuangan negara faktor yang mempengaruhi 

optimalisasi pemasukan dana dari partisipasi masyarakat dengan membayar pajak 

ke kas negara adalah : 

a.  Filsafat Negara 

b.  Kejelasan Undang-Undang 

c.  Tingkat pendidikan 

d.  Kualitas dan Kuantitas Petugas pajak setempat 

e.  Strategi yang diterapkan organisasi pajak di Indonesia. 

 Berikut ini faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar pajak 

menurut Perda Rokan Hulu No 4 pasal 24 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan : 

a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 



 

 

24 

di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) atau pidana denda 

paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

di bayar. 

b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 

dipidana penjara paling lama 2 (dua) atau pidana denda paling banyak 4 

(empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang di bayar. 

 

2.3 Pengertian Pajak 

Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan 

terhadap wajib pajak, yang disetorkan sesuatu kepada Negara dengan ketentuan, 

tanpa mendapatkan kontraprestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk 

merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang 

dicapai oleh Negara. 

Adriani (dalam Mardiasmo, 2008:180) juga memberi definisi tentang 

pajak yaitu iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut pereturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pegeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk 

menyenggarakan pemerintahan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditegaskan, pajak merupakan iuran 

atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajib pajak) 
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kepada kas Negara atas jasa yang diberikan pemerintah dan sifatnya dapat 

dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penggunaannya 

diperuntukkan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik 

itu belanja rutin maupun pembangunannya. 

Selain itu Sommrfld Ray M, Andrson Hrschlm & Brock Horac R (dalam 

Mardiasmo, 2008:179) berpendapat bahwa Pajak adalah suatu pengalihan 

sumberdari sektor swasta kesektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, 

namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, 

tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. Dari defenisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada 

pengertian pajak tersebut yaitu: 

1. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus 

dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. 

Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan 

kewajibakan membayar iuran tresebut (lazim disebut wajib pajak) tidak 

melaksanakan kewajiban tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan 

dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-

undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh 

pemerinta untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

menggunakan surat paksa dan sita.  

2. Tanpa jasa timbal/ kontra prestasi/imbalan langsung, yang dapat 

ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran 
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kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang 

diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. 

  Dari berbagai defenisi tersebut, baik pengertian secara ekonomis (pajak 

sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau 

pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik 

kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain 

sebagai berikut : 

1.  Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

2.  Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut 

pajak/administrator pajak) 

3.  Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin 

maupun pembangunan. 

4.  Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib  

pajak. 

5.  Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas Negara 

anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/ regulatif). 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat ditegaskan, pajak merupakan iuran 

atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajib pajak) 

kepada kas Negara atas jasa yang diberikan pemerintah dan sifatnya dapat 

dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang penggunaannya 

diperuntukkan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah daerah, baik 

itu belanja rutin maupun pembangunannya. 

 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan 

mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan 

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat 

strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan 

kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan 

antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada 

tanggal 1 Januari 2010. 

UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1.  Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam  

perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung 

jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

2.  Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan      

penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi 

daerah 
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3.  Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan 

daerah dan sekaligus memperkuat dasar hokum pemungutan pajak daerah  

dan retribusi daerah. 

 

2.4  Pajak Daerah 

Didalam Undang- Undang No.28 tahun 2009 maka Pajak Bumi dan 

Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dilimpahkan sepenuhnya ke daerah 

Kabupaten/Kota. 

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu: 

1.  Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiscal nasional. 

2.  Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang 

ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List). 

3.  Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak 

daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam 

Undang-undang. 

4.  Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang   

tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah. 

5.  Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan 

secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang 

mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah 

sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut 

dikenakan sanksi. 
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan karena 

kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan. Jadi jika ada 

seseorang yang mengaitkan bukti kepemilikan tanah dengan Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) atau Surat PemberitahuanPajak Terutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT PBB), jelas kurang tepat, karena PBB bukan bukti hokum 

kepemilikan, hanya kewajiban pajak tanah dan bangunan, bagi siapa pun yang 

menempati per 1 januari. 

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1985 yang telah di rubah menjadi UU No. 

28 Tahun 2009, Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 

dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk 

rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat 

yang diusahakan. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi 

dan/atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan 

secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

 

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan 

 penerimaan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerah, maka telah disusun rencana pembiayaan 

tersebut dalam bentuk RAPBD setiap tahunnya dengan mengakumulasikan 

berbagai sumber pendapatan atau subsidi lainnya, apalagi daerah otonom yang 
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dituntut kemampuannya untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan 

modal pembiayaan sendiri pula. 

 

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 

yaitu: 

1. Pajak Negara 

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah : 

a.  Pajak penghasilan (PPh) 

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang-

undang No.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

undang-undang No.17 tahun 2000 

b.  Pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN dan 

PPn BM) Dasar hukum pengenaan pajak PPN dan PPn BM adalah 

undangundang No.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

denga undang-undang No.18 tahun 2000 

c.  Bea materai 

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang 

tahun No.13 tahun 1985. 

2.  Pajak Daerah 

 Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1.  Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

a.  Pajak Kendaraan Bermotor. 

b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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c.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan. 

e. Pajak Rokok. 

2.  Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a.  Pajak Hotel. 

b.  Pajak Restoran. 

c.  Pajak Hiburan. 

d.  Pajak Reklame. 

e.  Pajak Penerangan Jalan. 

f.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

g.  Pajak Parkir. 

h.  Pajak Air Tanah. 

i.  Pajak Sarang Burung Walet. 

j.  Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. 

k.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Dilihat dari penjelasan diatas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak 

yang pada awal adalah pajak Negara namun kemudian menjadi pajak daerah yang 

penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan 

untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah daerah. 

 Dapat ditegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber 

penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses 

pembangunan nasional yang dirancang pemerintah, karena diketahui sebagian 

besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan 
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subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga memungkinkan sekali 

penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber dana 

pembiayaan pembangunan. 

 Artinya pemerintah daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan 

pembiayaan bagi daerahnya dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang terdapat didaerah, yang menurut pasal 157 UU No. 32 tahun 

2004 terdiri dari : 

 1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu: 

 a. Hasil Pajak Daerah 

b. Hasil Retribusi daerah 

 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

 d. Lain-lain PAD yang sah 

 2. Dana Perimbangan 

 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

2.6  Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

 Berdasarkan UU No.12 tahun 1985 yang telah di rubah menjadi UU No. 

28 Tahun 2009, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi 

adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi 

meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) 

serta laut wilayah Republik Indonesia. 

 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara 

tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat 

yang diusahakan. 
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Menurut UU No.28 Tahun 2009 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 kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

 

2.7 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

 Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

sebagai berikut: 

1.  Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 dan telah di ubah 

dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daeah dan  

retribusi daerah kemudian diubah lagi menjadi UU No. 28 tahun 2009 . 

2.  Keputusan Menteri Keuangan No 201/KMK.04/2000 tentang 

penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB 

3.  Peraturan pemerintah No.25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya 

nilai jual kena pajak untuk perhitungan PBB 

4.  Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang 

perubahan      atas keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2000 

tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan 

daerah 

5.  Keputusan Menteri Keuangan No 1002/KMK .04/1985 tentang tata cara 

pendaftaran objek PBB 
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6.  Keputusan Menteri Keuangan No 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara     

penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan     

surat paksa. 

7.  Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang 

perlimpahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah 

tingkat I dan/atau bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II. 

8.  Keputusan Menteri Keuangan No.532/KMK.04/1998 tentang penentuan 

klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. 

 

2.8 Definisi Pajak Menurut Islam 

 Ada tiga ulama yang memberikan defenisi pajak, yaitu Yusuf Qardhawi, 

gazi inayah, dan abdul qadim zallum. 

 Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib 

pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian 

tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh 

negara. 

 Gazi Inayah, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang 

ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat 

tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan 

kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan 

secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 



 

 

35 

 Abdul Qadim Zallum pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT 

kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos 

pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak 

ada uang/harta. 

 Dari defnisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum terangkum lima 

unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan 

pajak menurut syariat, yaitu: 

1.  Diwajibkan oleh Allah SWT. 

2.  Objeknya adalah harta (al-mal) 

3.  Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyum), tidak termasuk 

nonmuslim 

4.  Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja. 

5.  Diberlakukakn karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus 

segera diatasi oleh ulil amri. 

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan 

negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur: 

1.  Harus adanya nash (al-qur’an dan hadist) yang memerintahkan setiap     

sumber pendapatan dan pemungutannya. 

2.  Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan 

nonmuslim 

3.  Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya 

golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja 

yang memikul beban utama. 

4.  Adanya tuntunan kemaslahatan umum. 
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2.9 Pajak dalam Pandangan Islam 

1.  Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya 

(mu’amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa 

adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat 

menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). 

Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut 

pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkan 

nya (pajak dianggap sebagai upeti- hak milik penuh sang raja). 

2.  Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah 

ditetapkan Allah SWT, maka dia adalah zalim (QS. Al-Maidah 5:45). 

3.  Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai dari suatu 

pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau 

aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu 

alqur’an dan hadits. Jika ia memiliki landasan Al-qur’an dan hadits, 

tentu ia akan memberi manfaat (buah), bagi kemaslahatan umat. Untuk 

itu Undang- undang pajak harus disusun hanya oleh orang yang beriman 

(mukmin) kepada Allah SWT, bukan oleh mereka yang dimurkai-Nya 

(nasrani) atau orang-orang yang sesat (yahudi), QS, Al- Baqarah 2:7). 

 Adapun mengenai pajak dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-quran surat 

al-Taubah ayat 29. 

ُىا ه ِ بت َ ٍََ ق ٌ رِ َّ ٌََ َلَ ان ُى ن ِي ْؤ ُ ٌ َِ بّللَّ َلَ بِ وَِ َو ْى َ ٍ بنْ ِ سَِ ب ِخ َْ َلَ ا ٌََ َو ى يُ سِّ َُح ب ٌ وََ يَ سَّ َُ َح  ّللاَّ

هَُ ُ ىن صُ َز َلَ َو ٌََ َو ُى ٌن دِ َ ٌ ٍََ ٌ قَِّ دِ َح ٍََ انْ ٍََ ِي ٌ رِ َّ ُىا ان ُوت َبةََ أ ت كِ َّىَ  انْ ت ىا َح طُ ُْع تََ ٌ َ ٌ ْز ِج  انْ

ٍَْ دَ  عَ َ ىَْ ٌ هُ ٌََ َو و ُس بِغ  َص
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 
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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”(At-Taubah:29). 

 

Adapun yang dimaksud dengan jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut 

oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi 

keamanan diri mereka. 

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui 

undangundangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk 

kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana 

pendidikan, kesehatan,sarana, dan prasarana transportasi, pertahanan dan 

keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. (dalam 

Didin Hafidhiddin 2002:61-63) Ada beberapa alasan keharusan bagi kaum 

muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan Negara, antara lain 

sebagai berikut ; 

 Pertama, firman Allah SWT Surah Al-baqarah :177 

ٍْشََ  َ سََّ ن ِ ب ٌَْ انْ َ ىا أ ُّ ن َى ُ ىَْ ت كُ ىهَ ُج َمََ ُو ب ِ قَِ ق سِ ْش ًَ ةَِ انْ سِ ْغ ًَ انْ ٍََّ َو كِ
 َ ن سََّ َو ِ ب ٍَْ انْ ٍََ َي  آيَ

َِ بّللَّ وَِ بِ ْى َ ٍ انْ سَِ َو ِخ َْ تَِ ا كَ ِ ئ ََل ًَ انْ َبةَِ َو ت كِ انْ ٍََ َو ٍ ِّ ٍ ِ ب َّ ن ان آتَى َو بلََ َو ًَ َىَ  انْ ه هَِ عَ ِّ ب وِي ُح  ذَ

َىَ  ب ْس ُ ق ىَ  انْ َبيَ ت َ ٍ انْ ٍََ َو ٍ بكِ ضَ ًَ انْ ٍََ َو ْ ب ا ٍمَِ َو بِ ٍََ انضَّ ٍ ِ ه ِ بئ انضَّ فًِ َو َبةَِ َو ق بوََ انسِّ َ ق َ أ  َو

ةََ ََل آتَى انصَّ بةََ َو كَ ٌََ انزَّ ى ُ ىف ًُ انْ ىَْ َو هِ ِد هْ عَ ِ ا ب ذَ ِ وا إ دُ بهَ ٍََ ۖ َ عَ ٌ سِ ببِ انصَّ  فًِ َو

بءَِ ْصَ أ َ ب اءَِ انْ سَّ انضَّ ٍََ َو ٍ ِح ْسَِ َو أ َ ب كََ ۖ َ انْ ئِ
 َ ُون ٍََ أ ٌ رِ َّ ُىا ان ق دَ كََ ۖ َ َص ئِ

 َ ُون أ  هُىَُ َو

ٌََ ُى ق َّ ت ًُ  انْ
Artinya:“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 

kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) 

dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba 

sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang 

yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka 
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Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-

orang yang bertakwa” (Al-Baqaran:177). 

 

 “Imam al-qurthubi ketika menafsir ayat ini dalam kalimat (dan 

memberikan harta yang dicintai) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat 

jika kaum muslimin khususnya, walaupun sudah menunaikan zakat tetapi 

memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka 

wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Penulis 

Judul Hasil Penelitian Keterangan 
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Nanda 

Sirfana, 

S.Sos 

(skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Thoyib 

(Jurnal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andi 

Analisis 

pemungutan pajak 

bumi dan bangunan 

di kantor UPTD 

pendapatan daerah 

Kecamatan Mandau 

kabupaten  

Bengkalis 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis variabel-

variabel yang 

mempengaruhi 

penerimaan pajak 

bumi dan bangunan 

di kota palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum sesuainya 

antara target dan 

realisasi pemungutan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan di 

Kecamatan Mandau. 

Yang mana di 

targetkan sebesar Rp 

4.787.431.481 

namun yang 

terealisasi hanya 

sebesar Rp. 

2.007.257.285. 

 

1. Variabel bebas 

dalam penelitian ii 

secara bersama-

sama mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan. 

2. Variabel yang 

dominan terhadap 

peningkatan 

penerimaan PBB 

adalah variable 

kesadaran 

masyarakat 

 

Di butuhkan 

Di ambil dari 

skripsi 

Mahasiswa 

Administrasi 

Negara, 

Fekonsos, UIN 

Suska Riau 

Mengenai 

Pemungutan PBB 

taahun 2013 

 

 

 

 

Di ambildari 

jurnal volime 1 

No. 1, ilmiah, staf 

pengajar Jurusan 

Akuntansi 

politeknik Negeri  

Sriwijaya 

mengenai Analisi 

Pajak tahun 2008 

 

 

 

 

 

Di ambil dari 
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abdilah 

Hermansyah  

Efektifitas 

pemungutan Pajak 

Bumi dan Banguna 

pedesaan perkotaan 

(PP-P2) 

pemungutan pajak 

daerah yang baik agar 

sesuai dengan 

perencanaan atau 

rencana sebelumnya, 

bagaimana dispenda 

menjalankan 

peraturan baru 

pemungutan pajak. 

skripsi mahasiswa 

administrasi 

Negara 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar 

mengenai 

efektifitas 

pemungutan PBB 

2015 

 

 

 

2.11  Definisi Konsep 

 Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam 

penulisan ini serta untuk menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa 

perlu mengemukakan konsep-konsep dan memberikan penjelasan tentang 

indicator-indikatornya: 

1.  Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui kedaan yang sebenarnya. 

2. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental atau pikiran atau moral 

perasaan didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk 

memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai 

tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaaha yang bersangkutan. 

3. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

4. Jenis-jenis pajak adalah : 

- Pajak yang termasuk pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Bea Materai, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan, Pajak 

Migas, dan Pajak Ekspor. 

- Pajak yang termsuk dalam pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan 

Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Hotel 

dan Pajak Bea Balik Nama. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak yang dipungut atas tanah dan 

bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosialekonomi 

yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak 

atasnya atau memperoleh manfaat darinya. 

6. Kecamatan Ujungbatu adalah salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Rokan Hulu. 

 

2.12 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indicator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di perole informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono,2007 : 38) 
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Adapun konsep operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1: Konsep Operasional Pajak Bumi dan Bangunan 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Partisipasi masyarakat 

membayar pajak (Devano 

dan Rahayu 2006:112) 

 

 

Kondisi sistem 

administrasi perpajakan 

 

 

 

 

Pelayanan kepada 

wajib pajak 

 

 

Penegakan hukum 

perpajakan 

 

 

Pemeriksaan pajak 

 

 

 

 

Tarif pajak 

 

-jarak tempuh dari 

wajib pajak 

-transparansi system 

adaministrasi 

perpajakan 

 

-kejelasan informasi 

pembayaran pajak 

-keramahan petugas 

pajak dalam melayani 

-sanksi kepada 

penunggak pajak 

-keterlambatan bagi 

pembayar pajak 

-pengecekan kepada 

wajib pajak 

-peneguran kepda 

wajib pajak 

 

-besaran tarif pajak 

yang dibayar 

Sumber: Devano dan Rahayu 2006:112. 
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2.13 Kerangka Pemikiran 

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Data olahan 2017 

 

 

 

Undang-undang Nomor 28 tahun 

2009 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan 

1.  kondisi system administrasi            

perpajakan 

2. Pelayanan kepada wajib 

pajak 

3.  Penegakan hukum 

perpajakan 

4.  Pemeriksaan pajak 

5.  tarif pajak 

 

Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

membayar pajak Bumi 

dan Bangunan 

Faktor-faktor Partisipasi 

Masyarakat dalam Membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan 


