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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian pajak 

Sebagai manusia memiliki falsafah hidup berdasarkan agama, bahwa 

semua kehidupan adalah anugrah tuhan. Sehingga patut menyerahkan sebagai 

pendapatannya untuk kesejahtraan sesama manusia. Untuk itu penduduk 

negaraberkewajiban membayar pajak kepada negara. Secara umum pengertian 

pajak dirumuskan oleh Soemitro (1997:3) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah, 

yang dignakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembagunan 

daerah. 

Bersamaan dengan itu M.J.H Smeeths (dalam Bohari, 2001:23) 

berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang berhutang 

melalui normanorma umun dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi 

yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai 

pengeluaran pemerintah. Selanjudnya NJ. Feldman (dalam waluyo, Wirawan B. 

Ilyas, 2003;4) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak 

oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya 

secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk 

menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. 

Menurut Soeparman dalam Waluyo, Wirawan B. Ilyas (2003;4) Pajak 

adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha 
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berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahtraan umum. Dari pengertian-pengertian diatas 

tersebut dapat di simpulkan bahwa ciriciri yang melekat pada pengertian pajak 

adalah: 

1) Pajak dipungkut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksananya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah.  

4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 

untuk membiayai public investment. 

5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu 

mengatur. 

 

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar 

masyarakat khususnya wajib pajak atau pajak yang diberikan pemerintah, yang 

sifatnya dapat dipaksakan ( dalam arti diharuskan ) dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku guna untuk membiayai pembagunan dalam hal kesejahteraan umum. 

Sehingga pajak terlihat berbeda dengan restribusi yakni dalam hal sifat memaksa 

serta aspek biasa yang dapat dinikmati dalam restribusi. 
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 Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pajak bumi dan bangunan 

merupakan sumber penerimaan dan pendapatan daerah demi menunjang 

pendapatan pajak daerah guna mencapai terwujudnya kesejahteraan hidup 

masyarakat yakni melalui berbagai pembagunan yang dilaksanakan. 

2.2 Tinjauan Tentang PBB 

2.2.1 Pengertian PBB 

 Pengertian PBB menurut UUPBB (Undang Undang Pajak Bumi dan 

Bangunan) adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, 

penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian 

bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya. 

Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 

serta laut wilayah indonesia bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai 

tempat tinggal atau tempat berusaha. 

 Dari peranan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah 

iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai 

hak memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. 

2.2.2 Objek PBB 

 Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUPBB, yang menjadi objek PBB adalah 

bumi dan atau bangunan, bumi, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi 

yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek PBB 

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan 

atau perairan. 
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Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam menentukan klasifikasi bumi dan 

bangunan mentri keuangan harus memperhatikan faktor – faktor sebagai berikut : 

a. Bumi/tanah : 

1) Letak 

2) Peruntukan 

3) Pemanfaatan 

4) Kondisi 

 

b. Bangunan : 

1) Bahan yang digunakan 

2) Rekayasa 

3) Letak 

4) Kondisi lingkungan 

5) Dan lain lain 

Objek PBB yang tidak dikenakan PBB pasal 3 UUPBB yaitu objek pajak yang :  

a. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 

sejenis dengan itu 

c. Merupakan hutan lindung, hutan seuka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

Negara yang belum dibebani oleh suatu hak 
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d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsultan berdasarkan asas 

perlakuan timbale balik 

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 

yang ditrntukan oleh mentri keuangan 

f. Objek pajak digunakan oleh untuk penyelenggaraan pemerintah 

g. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kenak Pajak (OJOPTKP) 

ditetapkan paling besar, Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) 

untuk setiap wajib pajak 

2.2.3 Subjek PBB  

 Subjek PBB menurut pasal 4 UUPBB adalah orang atau badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas 

bangunan 

 Selanjutnya dapat di rinci bahwa yang dimaksud subjek pajak sebagai 

mana yang dimaksudkan di atas adalah terdiri dari orang atau badan yang : 

a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan : 

1) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan (tanah) saja : 

2) Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja, dan 

3) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan) 

b. Menguasai bumi dan atau bangunan 

1) Menguasai bumi (tanah) saja 

2) Menguasai bangunan saja, dan 

3) Menguasai bumi (tanah) dan bangunan 

c. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan 
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1) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja 

2) Memperoleh manfaat atas bangunan saja 

3) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan 

Berdasarkan rincian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek PBB adalah :  

a. Pemilik 

b. Pemegang kuasa 

c. Penyewa atau sebagainya 

Subjek pajak sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak yang 

berkewajiban mendapatkan objek pajak dan membayar PBB, dalam hal ini disebut 

wajib pajak. Terhadap objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya, UUPBB 

memberikan wewenang pada Ditjen pajak untuk menetapkan subjek pajak sebagai 

waajib pajak sebagai keseimbangan, UUPBB memberikan hak kepada subjek 

pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak untuk dapat memberikan 

keterangan secara tertulis kepada Ditjen pajak bahwa iya bukan wajib pajak 

terhadap objek pajak dimaksud. Atas keberatan tersebut dalam waktu sebulan 

sejak diterimanya surat keterangan ini Ditjen pajak akan mengeluarkan durat 

keputuasan disertai dengan alasan alasannya (pasal 4 UUPBB). 

2.2.4 Optimalisasi dan Pemungutan 

Optimalisasi menurut kamus bahasa indonesia (tim penyusun kamus pusat 

pembinaan dan pengembangan bahasa; 705;1991) adalah pengoptimalan atau 

proses menjadikan paling baik. 
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 Sedangkan pemungutan menurut poerwadarminta adalah perbuatan 

mengambil sesuatu ( Poerwadarminta 298;1993). Kemudian didalam pelaksanaan 

pemunggutan pajak bumi dan bangunan diharapkan bahwa masyarakat menyadari 

akan pentingnya membayar pajak, karena pajak yang kita bayar tersebut akan 

dikembalikan lagi kepada kita secara tidak langsung dan hasilnya pun akan 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Disinilah yang membedakan antara 

pajak dan restribusi, bahwa pajak yang kita bayar bukan sekedar yang menbayar 

yang menikmati hasilnya tapi seluruh lapisan masyarakat walaupun ia tidak ikut 

membayar pajak, sedangkan restribusi yang menikmati hasilnya hanya membayar 

saja. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal membayar pajak 

dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu 

sebenarnya agar pendapatan dari sektor perpajakan menjadi optimal maka perlu 

sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan. 

Adapun pemungutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

pemungutan PBB oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak yang 

sudah terdata di Dispenda Kabupaten Bengkalis secara rutin, sesuai dengan 

besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku. 

2.3 Azas-azas Pemugutan Pajak 

Azas-azas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan alasan, dasar 

atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu masalah, lazimnya sesuatu pemungutan 

pajak harus dilandasi dengan azas-azas yang merupakan ukuran untuk 

menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak. 
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Selanjutnya untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang 

tuguh azas-azas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga 

terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan azas yang masih 

diperlukan lagi pemehaman atas perlakuan tertentu. 

Adam Smitdalam Bohori,(2001; 41) mengemukakan empat azas 

pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “four canons taxation” atau disebut 

“ the four taxims” dengan uraian sebagai berikut : 

a) Equality ( azas persamaan) 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak ynag 

dikenakan orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak dan sesuai dengan mamfaat yang diterima. 

b) Certaity (azas kepastian) 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Artinya 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak 

terhutan, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

c) Compenience of Payment ( azaz menyenangkan)  

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai 

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 

d) Law Cost of Collection ( azas efesiensi) 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, 

demikian juga beban yang dipikul oleh wajib pajak. 
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Masalah keadilan pemungut pajak dibedakan menjadi dua yaitu : 

a) Keadilan Horizontal 

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya 

sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama 

dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis 

penghasilan atau sumber penghasilan. 

b) Keadilan Vertikal 

Keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan Vertikal) bahwa 

pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang 

sama dikarenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya. 

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang 

pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan 

dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang 

mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 

23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan 

negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu 

undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan 

dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. 

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam 

menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan 

pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai 

landasan untuk mengenakan pajak adalah: 
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a) Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence 

principle): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu 

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila 

untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan 

penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang 

bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak 

dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu 

berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam 

system pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan 

asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas 

penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang 

diperoleh di luar negeri (world-wide income concept). 

b) Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak 

atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 

badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh 

atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari 

sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi 

persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang 

memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan 

penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari Negara 

itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari 

penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh 

pemerintah Indonesia. 
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c) Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas 

kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang 

menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari 

orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, 

tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan 

pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak 

berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan 

asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income. 

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau 

kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, 

dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang 

disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara 

untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, 

yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau 

berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus  sebagai warga negara 

(dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi 

objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang 

menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang 

akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari 

orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak 

begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan 

dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide 

income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan 
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pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari 

sumber-sumber yang ada di Negara yang bersangkutan. 

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi 

mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, 

gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber. Selanjutnya Undang-undang 

Pajak Nasional memilih prinsip-prinsip dalam sistem pemungutan pajak seperti 

yang tertuang dalam penjelasan dari Undangundang No. 28 Tahun 2009 tenang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 

 

a. Bahwa pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Nasional 

merupakan perwujudan dan pegabdian dan peran serta wajib pajak untuk 

secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat 

diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan. 

b. Tanggung jawab pelaksanan pajak berada pada anggota wajib pajak 

sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. 

c.  Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar 

sendiri pajak yang terhutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib 

pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. 

 

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut di atas, maka wajib pajak diwajibkan 

menghitung, membayardan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan 
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pemerintah hanya sebagai pembina, peneliti dan pelaksana terhadap kewajiban 

pajak tersebut. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan 

yang berbelit-belit dapat dihilangkan. Selalin itu jaminan dan kepastian hukum 

mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, 

dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab di 

masyarakat. 

2.4 Tinjauan Tentang Sanski Administrasi 

2.4.1 Pengertian Sanski Administrasi dan Ketidakpatuhan Wajib Pajak 

Sanksi merupakan penegak hukum selain pengawasan, sanksi merupakan 

bagian penting dalam setiap peraturan perundang – undangan. Sanksi biasanya 

dicantumkan pada bagian akhir suatu perundang – undangan (incaun davenenum). 

Sanksi diperlukan sebagai instrument untuk menjami penegakan hokum 

administrasi. Karena sanksi mempunyai sifat memaksa. 

Menurut philipus M. hadjon (2002 : 245) mendefinisikan secara jelas 

tentang pengertian sanksi administrasi, tetapi hanya memberikan batasan bahwa 

dalam hokum administrasi, penggunaan dan penerapan sanksi administrasi 

ditinjau dari hukum administrasi, karena merupakan alat kekuasaan yang bersifat 

public yang dapat digunakan oleh pemerintahan sebagai reaksi atas ketidak 

patuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam norma hukum 

administrasi Negara. 

S Prajudi Atmosudirjo (1994 : 141) mendefenisikan secara jelas tentang 

pengertian sanksi administrasi tetapi hanya menyebutkan bahwa bilamana dalam 

suatu tindakan hukum administrasi terhadap suatu ikatan hukum diantara 
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administrasi dan seorang warga masyarakat, dimana si warga masyarakat terikat 

untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, sedangkan ia lalai atau tidak dapat 

menunaikannya, maka administrasi dapat melakukan sanksi hukum administrasi 

Negara terhadapanya tanpa perantara atau melalui hakim. 

Dari kedua pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengertian sanksi administrasi adalah alat kekuasaanpemerintah yang bersifat 

public memaksa yang digunakan sebagai reaksi datri kelalaian warga masyarakat 

terhadap kewajibannya, yang pelaksanaannya tidak memerlukan putusan 

pengadilan terlebih dahulu. 

2.4.2 Jenis Sanksi Administrasi 

Menurut Philipus M hadjo (2002 : 245) sanksi administrasi terdiri dari : 

a. Paksaan pemerintah, yaitu tindakan nyata yang dilakukan atas nama 

pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, memperbaiki pada 

kadaan semula terhadap hal yang telah dilakukan atau yang sedang 

dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. 

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan 

c. Pengenaan denda administrasi yang bersifat tambahan. 

2.5 Peraturan Daerah Kabupaten Bengklis nomor 02 Tahun 2013 BAB II 

pasal 2. 

1. Dengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

dipungut pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 
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2. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan 

3. Termsuk dalam pengertian bangunan adalah : 

a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik dan empelsemennya yang merupaka satu 

kesatuan  dengan kompleks bangunan tersebut 

b) Jalan tol 

c) Kolam renang 

d) Pagar mewah 

e) Tempat olahraga 

f) Galangan kapal, dermaga 

g) Taman mewah 

h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 

i) Menara 

4. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak PBB-P2 adalah objek pajak 

yang : 

a) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintah 

b) Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum 

dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan 

nasional 
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c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan lain – lain 

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

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh kabupaten, dan 

tanah negara yg belum dibebani oleh suatu hak 

2.6 UU PERDA NO. 28 Tahun 2009 Terhadap Otonomi Daerah 

Dalam pajak kabupaten/kota antara undang – undang tahun 2009 

dengan undang – undang tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah juga terdapat tambahan beberapa pajak antara lain pbb perdesaan 

dan perkotaan, BPHTB, dan pajak sarang burung walet 

2.7 Pajak Menurut Pandangan Islam 

Adakah pajak bumi/kharaj dalam Islam?. Imam Ibnu qudomah 

rahimahullah dalam khitabnya AL – Mughni (4/186-121) menjelaskan 

bahwa bumi/tanah kaum muslimim terbagi menjadi dua macam : 

1. Tanah yang di peroleh kaum muslimin yang diperoleh dari 

kaum kafir tanpa peperangan, seperti yang terjadi dimadinah, 

yaman, dan semisalnya. 

2. Tanah yang diperoeh kaum muslimin dari kaum kafir melalui 

peperangan. 

“Hukum pajak dan pemungutannya menurut Islam” 

 Dalam Islam telah dijelaskan kehormatan pajak dengan dalil – dalilyang 

jelas, baik secara umum semisal firman Allah :  

 



 25 

a) An-nisa : 29 

 ٍَ ٌَ ِتَجَٰسًح َعٍ َتَساضٌََٰٓأٌَُهب ٱَنِرٌ َُُكى ِثٲنَۡجِٰطِم ِإَنٓب َأٌ َتُكى ٌَ َأَُفَضُكىۡۚ َتمُۡتُهٓىْا َوَنب ِيُُكىۡۚ ٖ  َءاَيُُىْا َنب َتأُۡكُهٓىْا َأيَۡىَٰنُكى َثٍۡ  ٱنَهَه ِإ

ٌَ   ٩٢ اٖ  َزِحٍى ِثُكىۡ َكب

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu  

 

b) At-Taubah ayat 29. 

ٌَ َيب َحَسَو ٱنَهُه َوَزُصىُنُه ٍَىِۡو ٱنۡٓأِخِس َوَنب ٌَُحِسُيى ٌَ ِثٲنَهِه َوَنب ِثٲنۡ ٍَ َنب ٌُؤِۡيُُى ٍَ َلِٰتُهىْا ٱَنِرٌ ٍَ ٱَنِرٌ ٍَ ٱنَۡحِك ِي ٌَ ِدٌ ۥ َوَنب ٌَِدٌُُى

ٌََخ ٌَ َوُهىۡ ٖ  َعٍ ٌَد ُأوُتىْا ٱنِۡكَتَٰت َحَتىٰ ٌُعُۡطىْا ٱنِۡجزۡ   ٩٢ َصِٰغُسو

 

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 Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang 

benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk. 

 

Yang dimaksud dengan jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh 

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

keamanan diri mereka. 

Pembayaran pajak yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang 

wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan 

berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara 

lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, 

pertahanan clan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan 

bersama. Menurut Didin Hafidhudin (2002 : 61-63) ada beberapa alasankeharusan 
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bagi kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, antara 

lain sebagai berikut : 

Pertama ,Firman Allah SWT surat Al-Baqarah : 177, 

ٍَ ٱنِۡجَس ًَغِۡسِة َوَنِٰك ًَشِۡسِق َوٱنۡ ٍَىِۡو ٱنۡٓأِخِس  ۞َنٍَۡش ٱنِۡجَس َأٌ ُتَىُنىْا ُوُجىَهُكىۡ ِلَجَم ٱنۡ ٍَ ِثٲنَهِه َوٱنۡ َيٍۡ َءاَي

ًََهِٰٓئَكِخ َوٱنِۡكَتِٰت َوٱنَُِجٍِ ٍَ َو َوٱنۡ ٍَ ٱنَضِجٍِم َوٱنَضٓبِئِهٍ ٍَ َوٱثۡ ًََضِٰكٍ ًَىٰ َوٱنۡ ٍََتٰ ًَبَل َعَهىٰ ُحِجِهۦ َذِوي ٱنُۡمسَۡثىٰ َوٱنۡ ٍَ َوَءاَتى ٱنۡ ِفً ۧ

ٍَ ٱنِسَلبِة َوَأَلبَو ٱنَّصَهىَٰح َوَء ٍَ ِفً ٱنَۡجأَۡصٓبِء َوٱنَّضَسٓاِء َوِحٍ ٌَ ِثَعهِۡدِهىۡ ِإَذا َعَٰهُدوْاۖ َوٱنَّصِٰجِسٌ ًُىُفى اَتى ٱنَزَكىَٰح َوٱنۡ

 ٌَ ًَُتُمى ٍَ َصَدُلىْاۖ َوُأْوَنِٰٓئَك ُهُى ٱنۡ   ٧١١ٱنَۡجأِۡسۗ ُأْوَنِٰٓئَك ٱَنِرٌ

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 itulah 

orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa. 

Imam Al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“dan 

memberikan hartanya yang dicintai.') mengemukakan bahwa para ulamatelah 

sepakat, jika kaum muslimin khususnya, walaupun sudah menunaikan zakattetapi 

memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka 

wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, 

Imam Al-Qurthubi juga mengemukakan sebuah Hadits Riwayat Daruquthni dari 

Fathimah Binti Qayis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam harta 

ada kewajiban lain, diluar zakat” Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk 

hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan bersama dan bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak. 
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Kedua, solidaritas sosial dan tolong menolong antara sesama kaum muslimin dan 

sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Nama peneliti Tahun penelitian Judul penelitian Hasil penelitian 

Nanda Sirfana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erico Susanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewi Amelia 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Analisis 

pemungutan pajak 

bumi dan 

bangunan di kantor 

uptd pendapatan 

daerah kecamatan 

Mandau 

Kabupaten 

Bengkalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalisasi 

pemungutan pajak 

bumi dan 

bangunan 

perdesaan dan 

perkotaan oleh 

UPTD Pendapatan 

Daerah Kecamatan 

Mandau 

Kabupaten 

Bengkalis 

 

Optimalisasi 

pemungutan pajak 

bumi dan 

bangunan 

1.cara pemungutan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan yang 

dilakukan oleh 

UPTD Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kecamatan 

Mandau 

Kabupaten 

Bengkalis. 

2. strategi apa yang 

digunakan oleh 

UPTD Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kecamatan 

Mandau 

Kabupaten 

Bengkalis dalam 

meningkatkan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

 

Upaya yang 

dilakukan 

Pemerintah dalam 

mengoptimalkan 

pemugutan Pajak 

Bumi dan 

Bangunan di 

Kecamatan 

Mandau 

Kabupaten 

Bengkalis. 

 

1. Optimalisasi 

pemungutan pajak 

bumi dan 

bangunan perdesan 
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perdesaan dan 

perkotaan oleh 

UPTD Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kecamatan 

Mandau 

Kabupaten 

Bengkalis 

dan perkotaan 

kecamatan Mandau 

kabupatn 

Bengkalis, masuk 

dalam kategori 

kurang maksimal 

2. faktor – faktor 

yang menghambat 

pemungutan pajak 

di kecamatan 

Mandau kabupatn 

Bengkalis :  

a. kurangnya 

ketegasan hukum 

b. kurangnya 

sosialisasi oleh 

UPTD kesyarakat 

3. jumlah pegawai 

yang sedikit atau 

kurangnya jumlah 

SDM 

 

2.9 Defenisi Konsep 

Konsep adalah suatu istilah dan efisiensi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejdian, keadilan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian. Kemuian evaluasi dalam pelaksanaan program yaitu  

melakukan analisis kemajuan tingkat pelaksanaan dibandingkan dengan apa yang 

direncanakan, apakah ada perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang 

sebelumnya direncanakan apakah ada perubahan sasaran maupun tujuan. 

Ditinjau dari tingkat pelaksanaannya, secara umum evaluasi terhadap suatu 

program apat dikelompokkan kedalam tiga jenis 

a) Penilaian atas perencanaan 
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b) Penilaian atas pelaksanaan 

c) Penilaian atas aktualitas yang telah dilaksanakan 

 

1) Partisipasi, yaitu keterlibatan atau mental/pikiran atau moral/perasaan 

dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk mencapai tujuan serta 

turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan 

2) Masyarakat, merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh 

terhadap tegaknya Negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena 

itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan 

keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut beserta bersama 

pemerintah dalam membangun Negara. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi 

secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya. 

3) 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). 

4) Bumi yaitu, permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, 

pengertian ini berarti bukan hana tanah permukaan bumi saja tetapi betul-

betul tubuh bumi dari permukaan bumi sampai dengan magma, haasil 

tambang, gas material yang lainnya. 
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5) Bangunan, bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam diletakkan 

secara tetap pada tanah dan atau perairan. 

2.10 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Subindikator 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

1. Proses 

pendaftaran dan 

pendataan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proses 

Pemungutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wajib pajak 

mendaftarkan 

dirinya kepada 

petugas dalam 

praktek umumnya 

kepada Dinas 

Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Bengkalis 

 

 Dinas Pendataan 
Daerah 

Kabupaten 

Bengkalis 

Memberikan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWP) 

 

 

 Pemungutan PBB 
tidak bias di 

borongkan, 

artinya seluruh 

proses kegiatan 

PBB tidak dapat 

diserahkan kepada 

pihak ketiga. 

 

 Setiap wajib 
pajak, wajib 

membayar pajak 

terutang 

berdasarkan sppt 
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3. Proses 

Pembayaran 

 

 

 

 

4. Sanksi 

Administratif 

 Pembayaran 

dilakukan oleh 

wajib pajak di 

Kas Daerah atau 

tempat lain yang 

ditunjuk bupati 

 

 Pembayaran 
dilakukan sesuai 

waktu yang telah 

ditentukan 

 

 

 SPPT/SKPD yang 
tidak atau kurang 

dibayar setelah 

jatuh tempo 

dikenakan bunga 

2% sebulan dan di 

tagih melalui 

STPD 

Sumber : Perda Kabupaten Bengkalis no 02 tahun 2013. 

2.11 Kerangka Pemikiran 

 

Dalam penelitian ini adalah digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 

1. Proses 

pendaftaran dan 

pendataan 
Pasrtisipasi 

masyarakat 

dalam 

pelunasan 

pajak bumi 

dan 

bangunan 

2. Proses 

pemungutan 

4. sanksi administrasi 

1.tercapainya target 

pajak yang telah 

ditetapkan 

2. peningkatan taraf 

hidup masyarakat 

3. proses pembayaran 


