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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1.1Pengertian Pajak

Diana (2009:1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Adriani dalam waluyo (2010:2) Pajak adalah iuran kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.1.2Fungsi Pajak

Waluyo (2010:6) fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan

manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 macam

fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam

negeri.
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b. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh:

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras,

dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Diana (2009:1) adalah sebagai berikut:

a. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap

subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan

dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-

undang perpajakan yang berlaku.

b. Pajak pertambahan nilai

Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung atas

konsumsi barang kena pajak (BKP) dan atau jasa kena pajak (JKP)

yang dilakukan didalam daerah pabean.

c. Pajak bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas

kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang berada diatasnya.

d. Bea meterai

Bea meterai adalah pungutan atau pembayaran pajak

melalui benda meterai yang dikenakan khusus untuk beberapa

dokumen yang diwajibkan oleh undang-undang.
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e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Harjo (2013:28) cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan

tiga stelsel, yakni:

a. Rill Stelsel (Stelsel Nyata)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang

nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhit

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah

dapat diketahui.

b. Fictive Stelsel (Stelsel Anggapan)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan

yang diatur oleh undang-undang, contohnya penghasilan wajib

pajak pada suatu tahun dianggapap dengan tahun sebelumnya

sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya

pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan

stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya

pajak disesuaikan dengan keadaan pajak sebenarnya. Apabila

besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak

menurut anggapan maka wajib pajak harus membayar
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kekurangannya sebaliknya, apabila besarnya pajak menurut

kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan maka

kelebihan yang timbul merupakan hak wajib pajak untuk meminta

kembali (restitusi).

2.1.1.5 Tarif Pajak

Mardiasmo (2009:9) tarif pajak merupakan ukuran atau standar

pemungutan pajak. Ada empat macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun

jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang

terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun

jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang

tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah

yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah

dikenai pajak semakin besar.

2.1.1.6 Pengertian Wajib Pajak

Muljono (2008:1) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 angka 2 UU KUP)

wajib pajak terdaftar adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam tata

usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan nomor pokok wajib

pajak yang terdiri dari 15 digit. Sedangkan menurut Pahala (2010:215)

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau

pemotong pajak tertentu.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.2.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan

Rahman (2011:40) pengertian PBB menurut UUPBB 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 ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi

meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam ataudiletakan secara

tetap  pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat

tinggal atau tempat berusaha.

2.1.2.2 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Pahala (2011:110) subjek PBB menurut Pasal 4 UUPBB adalah

orang atau  badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi,

dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki,
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menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.Selanjutnya

dapat dirinci, bahwa yang dimaksud subjek pajak sebagaimana

dimaksudkan diatas adalah terdiri dari orang atau badan yang:

a. Mempunyai hak atas atau menguasai bumi/ tanah, dan atau

b. Memperoleh manfaat atas bumi/ tanah, dan atau

c. Memiliki/ menguasai bangunan, dan atau

d. Memperoleh manfaat atas bangunan

2.1.2.3 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Rahman (2011:43) berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PBB,

yang menjadi Objek PBB adalah  bumi dan atau bangunan, 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.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 Angka (2) UUPBB,

menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi

objek PBB adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek suatu

bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain

yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut

b. Jalan TOL

c. Kolam renang

d. Pagar mewah

e. Tempat olahraga
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f. Galangan kapal

g. Dermaga

h. Taman mewah

i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas

j. Pipa minyak

Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam menentukan klasifikasi

bumi dan bangunan, Menteri Keuangan harus memperhatikan faktor-

faktor sebagai berikut:

a. Bumi/tanah:

 Letak

 Peruntukan

 Pemanfaatan

 Kondisi

b. Bangunan

 Bahan yang digunakan

 Rekayasa

 Letak

 Kondisi lingkungan dan lain-lain

2.1.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pahala (2009:217) berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang PBB menentukan bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak

adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Yang dimaksud dengan NJOP

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,



16

NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang

sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PBB dapat disimpulkan

ada tiga metode penentuan NJOP, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga dengan Objek Lain yang Sejenis

2. Metode Peroleh Baru

3. Metode Nilai Jual Pengganti

2.1.2.5 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NJOPTKP)

Diana dan Setiawati (2010:752) setiap Wajib Pajak diberikan

nilai jual objek pajak tidak kena pajak apabila seseorang wajib pajak

mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan nilai jual objek pajak

tidak kena pajak hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar.

Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa

dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nilai jual objek pajak

tidak kena pajak ditetapkan setinggi-tingginya 12.000.000 untuk setiap

wajib pajak besarnya nilai tersebut untuk setiap daerah/ kota,

ditetapkan oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak atas

nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat

pemerintah daerah setempat.

2.1.2.6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Diana dan Setiawati (2010:756) Besarnya pajak dapat

dinyatakan dalam persentase. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

perdesaan dan perkotaan adalah sebesar 0,5%, dan besarnya pajak

terutang dihitung dengan cara sebagai berikut: tarif pajak yang

dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 %.
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Pajak Bumi dan Bangunan =Tarif Pajak x NJKP

= 0,5% x (Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP))

2.1.2.7 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Pahala (2009:311) untuk memberikan kepastian hukum bagi

wajib pajak dan fiskus, pasal 11 ayat 1 dan 2 UU No. 12 Th. 1985

mengatur tentang jangka waktu pembayaran pajak terutang yang harus

ditaati oleh wajib pajak yaitu sebagai berikut:

a. Pada pasal 11 ayat 1 pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus

dilunasi oleh wajib pajak selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT PBB oleh wajib pajak.

b. Pada pasal 11 ayat 2 pajak yang terutang berdasarkan SKP PBB

harus dilunasi oleh wajib pajak selambat-lambatnya 1 bulan sejak

tanggal diterimanya SKP PBB oleh wajib pajak.

2.1.3 Sikap

Gibson (1997) sikap adalah perasaan positif atau negatif atau

keadaan mental yang selalu disiapkan,dipelajari, dan diatur melalui

pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respons seseorang

terhadap orang, objek, ataupun keadaan.

Sikap  (attitude)  merupakan  sebuah evaluasi kepercayaan  (belief)

atas perasaan positif maupun negatif dari  seseorang jika harus melakukan

perilaku yang akan ditentukan. Agustiantono (2012:22) Fishbein dan

Ajzen (1975) menjelaskan bahwa dalam mendefinisikan sikap sebagai

jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima
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atau menolak suatu obyekatau perilaku dan diukur dengan menempatkan

individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju

atau menolak,  dan lain sebagainya.

Indrawijaya (2000:40) dalam Shidiq (2011) mendefinisikan sikap

sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari

sseseorang atau dari suatu situasi. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik

yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang atau peristiwa.

Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu.

Selanjutnya Allport menjelaskan pengertian sikap adalah sebagai semacam

kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu,

agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam definisi ini sebagai

suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan

pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Bahwa: “sikap merupakan faktor yang amat penting untuk

suksesnya implemmentasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap

suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa

yang mereka kehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi apabila sikap atau

perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam

kesuksesannya.Menurut Rakhmat (1996) dalam Miladia (2010:26)

pengertian sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir

dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai.
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2.1.4 Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi denda PBB

Menurut Untung (2004:40) dalam Shidiq (2011:32) persepsi adalah

kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang

terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu. Masyarakat akan

memiliki sikap sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya mematuhi

pembayaran PBB, jika persepsi mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi

denda PBB dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau

para pelanggar (Suhardito Sudibyo, 1966:6 dalam Shidiq, 2011:32)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/

dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah

agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006

dalam Arum, 2012:33)

Pahala (2009:342) menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985

secara tegas menetapkan bahwa PBB terutang yang pada saat jatuh tempo

pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda

administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo

sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan,

dimana bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

2.1.5 Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara

tertentu memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar

terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:66).
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(Tjiptono, 2003:6) pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang

outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi

dan memberi nilai tambah seperti kenikmatan, hiburan, santai, dan sehat

bersifat tidak berwujud (Alma : 2002:2).

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor

yang merangsang wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam

membayar pajak dengan pelayanan yang baik, mudah dan aman, maka

tingkat partisipasi dapat dipertahankan. Kesadaran wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas

pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak

(Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Karanta et al, 2000 dalam Arum, 2012

menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam

memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam

menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan

baik apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan

kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar

pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara

terus menerus (Supadmi, 2009 dalam Nugroho, 2011:27). Pandiangan

(2008) dalam Nugroho (2011:27) menyatakan bahwa tuntutan pelayanan

yang cepat, mudah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan.
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Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya

manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan.

Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan

terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin,

dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan

yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan

melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami

oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban

mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian

sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan

menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Yulianawati,

2011:131)

2.1.6 Kesadaran

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan

benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan,2010 dalam Arum, 2012:32)

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi

pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, yang berinteraksi dalam

memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu

kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi

perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu

dan tepat jumlah (Tarjo dan Suwarjuwono, 2005:126 dalam shidiq,
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2011:38). Membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi

terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara

keseluruhan (Sutrisno, 1944 dalam Nugroho, 2006:22)

Adanya penyuluhan yang intensif diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya (Karim,

2002:6 dalam shidiq, 2011:38). Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan

masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau

sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau merangsang

wajib pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam

membayar perpajakan (Tatiana dan Priyo, 2009 dalam Nugroho, 2012:22)

Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu

akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban

membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam

menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan nasional (Suryadi, 2006 dalam Yulianawati 2010:130).

Thomas  (1984:35) dalam Shidiq (2011:38) mengemukakan bahwa

sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-

perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi didalam kegiatan

sosial. Dengan demikian jelaslah dengan apa yang timbul tadi semuanya

kana bias dikendalikan apabila ada kesadaran yang tinggi, yang disertai

dengan suatu perbuatan yang nyata sehingga dapat dilihat hasilnya. Hasil

yang baik tentunya positif bagi pembangunan perpajakan di Indonesia.

Kembali pada faktor yang paling dominan, yang mempengaruhi
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masyarakat untuk melunasi pembayaran pajak adalah dengan adanya

kesadaran yang tinggi didalam hati nurani masyarakat sehingga diikuti

dengan sikap yang baik pula.

Nugroho (2012:19) Kesadaran membayar pajak memiliki arti

keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang

cara membayar pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman tentang perpajakan dan pelayanan fiskus yang berkualitas

akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Karakteristik

wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi

akan membentuk perilaku perilaku wajib pajak.

Asri (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010:4) Wajib pajak

dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.

b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.

f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.6.1 Grand Theory

a. Sikap

Menurut Thomas (1984:35) dalam Shidiq (2011:38)

mengemukakan bahwa sikap berpengaruh terhadap kesadaran dalam
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membayar pajak. Jika sikap positif terhadap pajak tinggi, maka

semakin tinggi kesadaran dalam membayar pajak.

b. Persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan Sanksi denda PBB

Menurut Suhardito dan Sudibyo (1999:40) dalam Shidiq

(2011:44) mengemukakan bahwa sanksi berpengaruh terhadap

kesadaran dalam membayar pajak. Apabila Sanksi yang dikenakan

tegas dan konsisten dari waktu kewaktu maka setiap wajib pajak akan

sadar dan mematuhi pembayaran PBB, mengingat sanksi yang

diterapkan apabila melanggar.

c. Pelayanan

Menurut Helbert (1966:30) dalam Pahala (2010:106)

mengemukakan bahwa pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran

dalam membayar pajak. Semakin baik pelayanan maka semakin tinggi

kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.

2.1.7 Pajak Dalam Perspektif Islam

Gusfahmi (2007:32) Inayah mendefinisikan pajak adalah

kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau

pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan

dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk

memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Zallum berpendapat

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.
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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 pengusaha kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa

batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka

hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak

dianggap sebagai upeti- hak milik penuh sang raja).

Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang

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

atau Aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan Al-Quran dan Hadist,

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

Adapun mengenai pajak dalam islam dapat kita lihat dalam Al-

Quran surat AT-Taubah ayat 29.













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 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”. (Al-Taubah ayat 29).
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Yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak perkepala yang dipungut oleh

pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi

keamanan diri mereka.

Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-

undangnya 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.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Menurut Nasution (2006:65) hipotesis adalah pernyataan tentatif yang

merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk

memahaminya.

a. Hubungan Sikap terhadap kesadaran

Gibson (1997) dalam ikhsan (2011: 78)  sikap adalah perasaan

positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan,dipelajari,

dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada

respons seseorang terhadap orang, objek, ataupun keadaan. Tori ekuitas

menjelaskan hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib

pajak. Teori ini menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak

memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa

adanya keseimbangan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-

hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh
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dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak merasa bahwa

keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak

membedakan perlakuan antara wajib pajak, dalam artian semua wajib

pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk

menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik Kautsar (2007) dalam

Shidiq (2011:40).

Menurut Thomas (1984) dalam Shidiq (2011:38) mengemukakan

bahwa sikap berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak. Jika

sikap positif terhadap pajak tinggi, maka semakin tinggi kesadaran dalam

membayar pajak.

Hal ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

(Troutman, 1993) dalam (Shidiq, 2011:41) dan penelitian yang dilakukan

oleh shidiq (2011), yang menyimpulkan bahwa sikap berpengaruh

signifikan terhadap kesadaran. Berdasarkan teori dan analisis diatas maka

hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Diduga Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran

wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Hubungan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda

PBB terhadap kesadaran

Persepsi adalah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca

indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu

(Untung, 2004:40 dalam Shidiq 2014:43). Masyarakat akan memiliki sikap
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sadar terhadap fungsi pajak dan akhirnya mematuhi pembayaran PBB, jika

persepai mereka terhadap sanksi, khususnya sanksi denda PBB

dilaksanakan secara tegas, konsisten dan mampu menjangkau para

pelanggar (Suhardito dan Sudibyo, 1966:6 dalam Shidiq 2011:43)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/

dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah

agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006

dalam Arum, 2012:33)

Menurut Suhardito (1999) dalam Shidiq (2011:44) mengemukakan

bahwa sanksi berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak.

Apabila Sanksi yang dikenakan tegas dan konsisten dari waktu kewaktu

maka setiap wajib pajak akan sadar dan mematuhi pembayaran PBB,

mengingat sanksi yang diterapkan apabila melanggar. (Shidiq, 2011)

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sikap berpengaruh signifikan

terhadap kesadaran.

Hal ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

(Troutman, 1993) dalam (Shidiq, 2011:41) dan penelitian yang dilakukan

oleh shidiq (2011), yang menyimpulkan bahwa sikap berpengaruh

signifikan terhadap kesadaran. Berdasarkan teori dan analisis diatas maka

hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Berdasarkan penjabaran diatas, maka diajukan hipotesis  sebagai

berikut:
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H2: Diduga Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Denda PBB berpengaruh

signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

c. Hubungan Pelayanan terhadap kedsadaran

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan

cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan interpersonal

agartercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono : 2003). Pelayanan

yang berkualitas harus memberikan 4K, yaitu Keamanan, Kenyamanan,

Kelancaran dan Kepastian Hukum.Kualitias pelayanan dapat diukur

dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat

memberikan pelayanan dengan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki

oleh aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam menjalin

komunikasi yang baik, memenuhi kebutuhan wajib pajak, tersedianya

fasilitas fisik yang memadai dan pegawai  yang cakap dalam tugasnya (Ni

Luh, 2006).

Menurut Helbert (1966) dalam Pahala (2010:106) mengemukakan

bahwa pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak.

Semakin baik pelayanan maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam

pembayaran pajak. Rukmana (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan

bahwa Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran dalam

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.



30

Berdasarkan analisis diatas, maka diajukan Hipotesis sebagai

berikut:

H3: Diduga Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib

pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

d. Hubungan Sikap, Persepsi Tentang Sanksi Denda PBB dan Pelayanan

terhadap kesadaran

Menurut Thomas (1984) dalam Shidiq (2011:38) mengemukakan

bahwa sikap berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak. Jika

sikap positif terhadap pajak tinggi, maka semakin tinggi kesadaran dalam

membayar pajak. Hal ini didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh (Troutman, 1993) dalam (Shidiq, 2011:41) dan penelitian yang

dilakukan oleh shidiq (2011), yang menyimpulkan bahwa sikap

berpengaruh signifikan terhadap kesadaran

Menurut Suhardito (1999) dalam Shidiq (2011:44) mengemukakan

bahwa sanksi berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak.

Apabila Sanksi yang dikenakan tegas dan konsisten dari waktu kewaktu

maka setiap wajib pajak akan sadar dan mematuhi pembayaran PBB,

mengingat sanksi yang diterapkan apabila melanggar. (Shidiq, 2011)

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sikap berpengaruh signifikan

terhadap kesadaran. Hal ini didukung penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh (Troutman, 1993) dalam (Shidiq, 2011:41) dan penelitian
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yang dilakukan oleh shidiq (2011), yang menyimpulkan bahwa sikap

berpengaruh signifikan terhadap kesadaran

Menurut Helbert (1966) dalam Pahala (2010:106) mengemukakan

bahwa pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak.

Semakin baik pelayanan maka semakin tinggi kesadaran masyarakat

dalam pembayaran pajak. Rukmana (2013) dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa Pelayanan Jasa berpengaruh signifikan terhadap

Kesadaran dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Rukmana

(2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pelayanan berpengaruh

signifikan terhadap Kesadaran. Berdasarkan analisis diatas, maka diajukan

Hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga Sikap, Persepsi Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB dan

Pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sikap (X1)

Persepsi tentang
Pelaksanaan Sanksi
Denda PBB (X2)
Pelayanan (X3)

2.4 Penelitian Terdahulu

Sudah banyak peneliti yang mengambil pokok bahasan penelitian yang

berkisar masalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

Kesadaran
(Y)
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bangunan.Diantaranya lLena (2013), Rukmana (2013), Shiddiq (2011),

Susana(2012).
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian Perbedaan/
Persamaan

Lena
(2013)
skripsi

Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kurangnya
partisipasi
masyarakat
untuk
membayar PBB
di Kecamatan
koto kampar
hulu Kabupaten
Kampar

Dependen:
Partisipasi
Independen:
pendidikan,
penyuluhan,
pendapatan
dan umur

Variabel
pendidikan tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
partisipasi
masyarakat dalam
membayar PBB,
Variabel
penyuluhan,
pendapatan dan
umur berpengaruh
signifikan terhadap
partisipasi
masyarakat dalam
membayar PBB

Perbedaan:
Variabel yang
digunakan dan
tempat penelitian.
Persamaan:
mengidentifikasi
PBB.

Rukmana
(2013)
Skripsi

Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
tunggakan
pembayaran
PBB di
Kecamatan
Bungaraya
Kabupaten Siak

Dependen:
tunggakan
PBB
Independen:
kesadaran,
kelalaian,
pelayanan,
pengetahuan,
sanksi dan
kemampuan
untuk
membayar

Variabel
kesadaran,
kelalaian,
pelayanan,
pengetahuan,
sanksi dan
kemampuan untuk
membayar
berpengaruh
signifikan terhadap
tunggakan
pembayaran PBB

Perbedaan:
Variabel yang
digunakan dan
tempat penelitian.
Persamaan:
mengidentifikasi
PBB.
Menggunakan
variabel
kesadaran,
pelayanan dan
sanksi

Shiddiq
(2011)
Skripsi

Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kesadaran WP
dalam
pembayaran
PBB di
Tangkerang
Selatan

Variabel
dependen:
Kesadaran
WP
Independen:

Sikap,
Motivasi,
Pendapatan
Kepala
Keluarga,
Sanksi
Denda PBB,
Pendidikan
WP

Variabel sikap,
tingkat pendapatan
kepala keluarga
dan persepsi WP
tentang pelaksaaan
sanksi denda PBB
berpengaruh
signifikan terhadap
kesadaran WP dlm
pembayaran PBB.
Dan variabel
motivasi dan
pendidikan tidak
berpengaruh

Perbedaan: tempat
penelitian dan
menambahkan
variabel
pelayanan.
Variabel motivasi
dan penidikan
tidak dimasukkan.
Persamaan:
menggunakan
variabel sikap,
sanksi.
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signifikan terhadap
kesadaran WP dlm
pembayaran PBB.

Susana
(2012)
skripsi

Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
partisipasi
masyarakat
dalam
membayar PBB
di Kecamatan
Kuantan Tengah
Kabupaten
Kuantan
Singingi

Variabel
Dependen:
partisipasi
masyarakat
Independen:
pendidikan,
pendapatan,
kesadaran,
pelayanan,
sanksi.

variabel
pendidikan dan
pendapatan
berpengaruh
signifikan terhadap
partisipasi
masyarakat dalam
membayar PBB.
Dan variabel
kesadaran,
pelayanan jasa,
sanksi tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
partisipasi
masyarakat dalam
membayar PBB

Perbedaan:
Variabel yang
digunakan dan
tempat penelitian.
Persamaan:mengg
unakan variabel
kesadaran,
pelayanan dan
sanksi.


