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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam 

rangka gotong royong dalam pembangunan nasional, sebagai peran masyarakat 

serta dalam pengembangan nasional dan pembiayaan negara. Salah satu usaha 

untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan dan 

pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negara yaitu pajak. 

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu adanya yang memperhatikan masalah 

pembiayaan pembangunan. 

 Pajak ialah iyuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang 

oleh wajib pajak, yang membayarnya menurut peraturan – peraturan perundang – 

undangan, dengan tidak prestasi kembali yang langsung, dapat ditunjukan dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Untung 

Sukardji). Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang beguna bagi 

kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilakukannya 

sistem otonomi daerah berdasarkan undang – undang NO. 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah dan undang – undang NO. 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka 

pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun daerahnya sendiri. 
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 Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling 

penting, dimana komponen utamanya adalah pajak dan restribusi daerah. Pajak 

daerah dan restribusi daerah adalah kontribusai wajib pajak kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang – undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk 

keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 

 Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional,maka pemerintah menempuh 

langkah dengan jalan melaksanakan pembangunan disemua bidang. Dengan 

adanya pembangunan ini pemerintah akan banyak membutuhkan dana unuk 

pelaksanaannya. Oleh sebab itu unuk mendistribusikan beban pemerintah kepada 

masyarakat maka perlu digalakkan sumber penerimaan negara melalui pajak. Oleh 

karena itu biaya – biaya untuk pembangunan akan dapat terpenuhi dengan 

berbagai sumber penerimaan negara melalui : 

a) Bumi, air dan kekayaan alam 

b) Pajak – pajak dan beacukai 

c) Hasil perusahaan negara 

d) Lain – lain seperti denda – denda dan keuntungan seperti saham – 

saham yang di pegangnya, perdagangan, deviden, sertifikat dan 

sebagainya. 

(Rachmad Soemitro, 1985 : 2) 

 

 



 3 

Dari teori tersebut, terlihat bahwa sumber penerimaan negara berasal dari 

sektor pajak dan non pajak, seiring dengan perkembangan zaman ini, pemerintah 

lebih menekankan penerimaan negara dari sektor pajak, mengingat sektor pajak 

meningkat, sektor pajak sangat dominan bagi kepentingan pembangunan. 

Upaya pemerintah untuk mendapatkan sektor pajak sebagai salah satu 

pendapatan negara yang strategis semakin tampak setelah dikeluarkan Undang – 

undang NO. 09 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, 

Undang – undang NO. 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan, Undang – 

undang NO. 11 Tahun 1994 tentang PPn dan penjualan atas barang mewah dan 

sekaligus Undang – undang NO. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan 

bangunan, serta diadakannya penyuluhan – penyuluhan mengenai pajak, akan 

tetapi penyuluhan – penyuluhan pajak tersebut hanya terbatas perpajakan saja 

sehingga masalah kesadaran unuk membayar pajak perlu diadaka pengkajian lebih 

lanjut. 

Sanksi administratife bagi wajib pajak PBB telah di atur dalam UUPBB 

yaitu pasal 9 ayat (2), pasal 10 ayat (2), (3) dan (4) dan dalam pasal 11 ayat (3) 

UUPBB adalah sebagai berikut : 

a) Denda administrasi sebesar 25%, dihitung dari pokok pajak bagi 

wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan obyek 

pajak (SPOP) walaupun sudah di tegur secara tertulis yang 

dirumuskan dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) huruf a 

dan ayat (3) UUPBB 
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b) Denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang 

bagi wajib pajak yang melaporkan data obyek pajak tidak benar 

(lebih kecil dari hasil pemeriksaan Direktur Jendral Pajak). Hal 

tersebut telah dirumuskan dalam pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat 

(4) UUPBB. 

c) Dikenakan denda sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh 

tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling 

lama 24 bulan untuk pajak terhutang yang pada saat jatuh tempo 

pembayaran tidak dibayar atau pembayaran kurang seperti yang 

dirumuskan dalam pasal 11 ayat (3) UUPBB. 

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau. 

No Tahun Jumlah Wajib Pajak 

1 2015 50.842 

2 2016 50.445 

3 2017 50.445 

Sumber: Kantor UPTD Dispenda Kecamatan Mandau 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015 wajib pajak 

sebanyak 50.842, dan untuk Tahun 2016 jumlah wajib pajak mengalami 

penurunan sebanyak 50.445, dan untuk Tahun 2017 jumlah wajib pajak tidak 

mengalami penaikan hal ini dapat dilihat dimana jumlah wajib pajak masih sama 

dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2015 yaitu 50.445 

 

 

 



 5 

Dengan banyaknya wajib pajak dan tidak adanya peningkatan jumlah 

wajib pajak  bumi dan bangunan maka target yag sudah ditetapkan oleh UPTD 

Pendapatan daerah Kecamatan Mandau tidak akan terrealisasi, hal ini dilihat 

sebagai tabel berikut : 

Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau 

 

No 

 

Tahun 

Pokok/Target 

(dalam 

rupiah) 

Realisasi 

(dalam 

rupiah) 

Persen 

realisasi 

 

Sisa 

 

Persen 

sisa 

1 2015 5.727.774.669 2.529.027.944 44,15% 3.198.746.725 55,86% 

2 2016 5.870.503.742 2.427.427.355 41,34% 3.443.076.297 58,65% 

3 2017 5.866.017.311 2.197.460.864 37,46% 3.668.556.465 62,53% 

 

Sumber: Kantor UPTD Dispenda Kecamatan Mandau 

Dari tabel diatas diketahui pada tahun 2015 pokok/target pajak pbb sebesar 

5.727.774.669 dan terealisasi sebesar 2.529.027.944 dan memiliki sisa sebesar 

3.198.746.725. Pada tahun berikutnya 2016 pokok/target pajak pbb sebesar 

5.870.503.742 dan hanya terealisasi sebesar 2.427.427.355 dan memiliki sisa atau 

hutang sebesar 3.443.076.297. Dan pada tahun 2017 pokok/target pajak pbb 

mencapai 5.866.017.311 dan hanya terealisasi sebesar 2.197.460.864 dan 

memiliki sisa atau hutang sebesar 3.668.556.465. Pajak bumi dan bangunan telah 

memberikan kontribusi yang potensial kepada Kabupaten Bengkalis walau 

realisasi penerimaannya mengalami ketidak stabilan. 

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengambil judul : “ANALISIS 

PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN 

MANDAU KABUPATEN BENGKALIS” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

a) Bagaimana penerimaaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis? 

b) Faktor – faktor apa saja yang menghambat penerimaan pajak bumi 

dan bangunan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak bumi dan 

bangunan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

b) Untuk mengetahui Faktor – faktor apa saja yang menghambat 

penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a) Untuk menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

tentang paja Bumi dan Bangunan. 

b) Sebagai referensi atau sebagai bahan imformasi peneliti lainnya 

dengan permasalahan yang sama. 

c) Sumbangan pikiran bagi pihak lain yang mempunyai hubungan 

dengan masalah ini 
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d) Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berekepentingan untuk 

penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan mandau. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang pengetahuan – pengetahuan dasaar 

tentang pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak bukan hanya tugas dari 

pegawai kantor pajak aja tetapi melalui kerjasama aparat pemerintah 

daerah maupun pejabat yang terkait. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan tentang teori – teori pendukung yang diambil 

sebagai pedoman penelitian. 

 

BAB III. METODE PENELTIAN 

Bab ini berisi tentang metode apa yg di ambil, atau metode apa 

yang dipilih peneliti dalam penelitian ini. Penelitian ini sendiri merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data 

berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. 

 

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang lokasi umum tempat 

pelaksanaan dari penelitian tersebut. 

 

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisikan tentang hasil penelitian si peneliti beserta 

pembahasannya. 

BAB VI. PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran dari hsil penelitian 

sipeneliti. 

 


