
i

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TENAYAN
RAYA DAN RELEVANSINYA DENGAN PAJAK

MENURUT EKONOMI ISLAM

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam

OLEH :

YONA SAPUTRI

NIM: 10925007763

PROGRAM: STRATA SATU (S1)
JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU
1435 H/2014 M



2

PENGESAHAN PEMBIMBING

AMRUL MUZAN, M.Ag
Dosen fakultas syariah dan ilmu hukum
Universitas islam negri
Sultan syarif kasim
Riau
No : Nota Dinas Pekanbaru,
Lamp : Kepada Yth.
Hal : Pengajuan Skripsi Dekan Fakultas Syariah

Sdr.Yona Saputri dan ilmu hukum
UIN Suska Riau
Di-
Pekanbaru

Asalamualaikum Wr.Wb
Dengan hormat ,
Setela membaca ,meneliti,memberikan arahan dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang di

anggap perlu maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari

YONA SAPUTRI yang berjudul ‘’PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI

KECAMATAN TENAYAN RAYA DAN RELEVANSINYA DENGAN PAJAK

MENURUT EKONOMI ISLAM.’’ Telah layak diajukan untuk menempuh ujian guna

memperoleh gelar sarjana ekonomi islam pada fakultas syariah dan ilmu hukum universitas

islam negri sultan syarif kasim riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara tersebut dapat di panggil untuk di

uji dalam sidang munaqasah syariah dan ilmu hukum.

Demikian harapan kami,mudah-mudahan bermanfaat hendaknya.

Pembimbing

AMRUL MUZAN M.A.g
NIK.150328343







ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
TENAYAN RAYA DAN RELEVANSINYA DENGAN PAJAK MENURUT
EKONOMI ISLAM.” Pajak Bumi dan Bangunan  adalah iuran atau pungutan wajib yang
harus dibayar oleh masyarakat (sebagai wajip pajak) kepada kas negara atas jasa yang di
berikan oleh pemerintah dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
,yang penggunaanya diperuntukan bagi membiayai rumah tangga pemerintah, pemerintah
daerah, baik itu belanja rutin maupun pembangunanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pajak bumi
dan bangunan di Kecamatan Tenayan Raya,bagaimana respon masyarakat terhadap
kewajiban PBB,dan bagaimana relevansi pajak bumi dan bangunan dengan pajak menurut
ekonomi islam .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pajak
bumi dan bangunan di Kecamatan Tenayan Raya ,bagaimana respon masyarakat terhadap
kewajiban PBB, dan bagaimanakah relevansi pajak bumi dan bangunan dengan pajak
menurut ekonomi islam.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru serta wajib
pajak di Kecamatan Tenayan Raya. Subjek  dalam penelitian ini adalah masyarakat yang
wajip pajak di Kecamatan Tenayan Raya , dan objeknya pajak bumi dan bangunan. Penelitian
ini menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara ,observasi,angket,dan
dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Tenayan Raya dilakukan dengan 2 cara yakni pertama petugas kantor pajak turun
kelapangan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang penyampaian SPPT dalam
jangka 15 hari kemudian perangkat desa akan memberitahukan kepada wajib pajak, kedua
apa bila dalam jangka 15 hari SPPP masih ada belum tersampaikan kepada wajib pajak maka
itu sudah menjadi kewajiban bagi petugas kantor pajak. Sedangkan dilihat dari respon
masyarakat terhadap kesadaran wajib pajak, ,dan keberatan masyarakat dalam membayar
pajak pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada juga yang belum berjalan
dengan baik karena masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap Pajak Bumi dan
Bangunan, terlambat membayar pajak pada umumnya yang mengakibatkan pemberian denda.

Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut ekonomi islam hampir sama dengan
zakat. Pelaksanaan zakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat,melakukan
penagihan ( pengambilan) ,dan mendistribusikan nya secara cepat, tepat dan benar.
Pengambilan pajak diperbolehkan menurut ulama apa bila dana zakat belum mencukupi
untuk membantu pemerintah dalam hal pembangunan .
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