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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara baru

berkembang di dunia. hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya

pembangunan. Pembangunan ini bisa berupa pembangunan fisik dan

pembangunan non fisik. Dimana setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah

tidak terlepas dari dana yang dimiliki oleh suatu negara ataupun daerah.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi

negara karena besarnya pajak seiring  dengan laju pertumbuhan penduduk,

perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan disektor migas sesuai

dengan hukum alam jika eksploitasikan secara terus menerus cenderung akan

berkurang dan nantinya akan habis

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting

selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan

bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan

target penerimaan negara dari sektor pajak.

Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana

terutama yang berasal dari dalam negeri sehingga pada sektor ini penerimaan

dalam negeri sangat diperlukan. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan

dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat.

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena

hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak

telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan.
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Pajak bumi dan bangunan adalah sumber pendapatan negara yang

mempunyai peranan yang sangat penting didalam pelaksanaan pembangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pendapatan negara yang potensial,

dibayar oleh masyarakat dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Peranan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan amatlah besar.

Dengan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat, dimana perlu diberi pengarahan

bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara,

tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan

negara melalui pembangunan.

Untuk lebih tertib dalam usaha pemungutan pajak bumi dan bangunan

maka pemerintah Kota Kekanbaru  telah menunjuk dinas pendapatan daerah

(DISPENDA) sebagai instansi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan hasil pendapatan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Tampan yang

diterima oleh kantor Dispenda Kota Pekanbaru tahun 2012.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2012

No Kelurahan Target
(RP)

Jumlah
SPPT
(WP)

Realisasi Per 30
September

Persentase
(%)

1 Tuah Karya 578.693.614,50 9.288 125.143.001,00 35,23
2 Sidomulyo

Barat
782.189.059,50 12.179 230.804.609,00 70,10

3 Simpang Baru 1.326.671.043,00 13.863 349.219.338,00 50,02
4 Delima 1.772.315.017,50 10.566 443.903.457,00 32,63

JUMLAH 4.459.868.734,50 45.896 1.149.070.405,00 44,71
Sumber Data : Dispenda Kota Pekanbaru

Dari data dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak

belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan terjadi ketidak stabilan dalam
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penerimaan pajak, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari target pajak

sebesar 4.459.868.734,50 sementara realisasinya 1.149.070.405,00.

Pencapaian target bukan hanya tugas yang harus dilakukan oleh

pemerintah, akan tetapi juga tugas masyarakat. Pemerintah juga harus

menciptakan kondisi dimana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan merupakan

suatu beban, akan tetapi suatu kewajiban yang harus dibayar untuk

mensejahtrakan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan. Oleh karena itu diharapkan setiap

masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban

membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. selanjutnya kesadaran

seseorang dalam memenuhi kewajiban pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain sikap, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi dan pelayanan.

Kesadaran  merupakan unsur dalam  manusia dalam  memahami realitas

dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Individu yang

memiliki tingkat kesadaran yang rendah cenderung akan memiliki perhatian yang

kurang serius terhadap pekerjaan, dan oleh karena kerjanya teroganisir

dikarenakan perhatiannya kemana-mana dan kurang fokus.

Sikap merupakan perasaan mendukung atau memihak. Sikap mempunyai

peran yang sangat penting dalam lingkungannya, termasuk sikap wajib pajak

terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB).

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada

orang yang melanggar peraturan. Sanksi merupakan pembayaran kerugian kepada

negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Penerapan sanksi
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perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan

kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelayanan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi wajib pajak,

apabila pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan buruk, susah, lama dan

terbelit-belit, maka wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha

yang harus dilakukan oleh petugas pajak untuk melayani wajib pajak secara

maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan pada saat pembayaran

pajak. Pelayanan yang melibatkan parat pajak dan wajib pajak membuat

pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak membentuk sikap wajib pajak yang

positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan yang diberikan tidak

baik, hal ini akan membuat wajib pajak akan enggan membayar pajak sesuai

ketentuan yang berlaku. Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan bagi

wajib pajak sehingga  tingkat kesadaran lebih tinggi.

Rukmana (2013) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk

membayar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tunggakan

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Susana (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan hasil menunjukkan bahwa pendidikan dan pendapatan berpengaruh
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signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), sedangkan kesadaran,pelayanan jasa dan sanksi tidak

berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB).

Shidiq (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi keasadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Tangerang Selatan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa

sikap, tingkat pendapatan dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kesadaran

masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan

motivasi dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran

masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penelitian ini manggabungkan penelitian-penelitian terdahulu, yang

merupakan pengkajian ulang terhadap penelitian shidiq (2011). Namun pada

penelitian ini, faktor pendapatan, motivasi dan pendidikan diganti dengan

pelayanan, karena sesuai dengan pendapat helbert faktor-faktor yang

mempenagruhi kesadaran dalam membayar pajak adalah sikap, sanksi dan

pelayanan.

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti

berminat untuk melakukan penelitian dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI

KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini adalah merupakan

pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu, dimana penelitian ini

bermaksud menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak

dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tampan.

Masalah yang diteliti, selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan

sebagai berikut:

1. Apakah secara parsial sikap wajib pajak, persepsi Wajib Pajak tentang

pelaksanaan sanksi denda PBB dan pelayanan berpengaruh terhadap

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di

kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

2. Apakah secara bersama-sama (simultan) sikap wajib pajak, persepsi Wajib

Pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan pelayanan berpengaruh

terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara parsial apakah sikap wajib pajak, persepsi Wajib

Pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan pelayanan berpengaruh

terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

2. Untuk mengetahui secara bersama-sama apakah sikap wajib pajak,

persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB dan
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pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar

pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat

menerapkan teori yang telah didapat semasa kuliah guna memecahkan

masalah yang dihadapi dalam praktek atau kondisi yang nyata dalam

bidang khsusnya perpajakan, serta memberikan gambaran pada

masyarakat bagaimana cara dan prosedur dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB).

1.4.2 Bagi DISPENDA

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus

pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan

penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau

pnggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan.

1.4.3 Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta

dapat digunakan sebagai mana mestinya dan dari hasil penelitian ini

bisa dipakai sebagai studi perbandingan bagi peneliti lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pada sistematika penulisan, berikut ini

penulis uraikan pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penulisandan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan

menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang

menjadi pembahasan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang populasi, sampel populasi, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi variabel,

pengukuran variabel, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab

ini dikemukakan gambaran umum hasil penelitian, pengolahan

data, dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diberikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan

penulis atas analisa permasalahan yang terjadi seperti yang

diuraikan pada bab sebelumnya.


