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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi suatu negara untuk dapat 

membiayai segala keperluan negara. Pajak digunakan sebagai alat untuk 

mengukur dan melaksanakan pemerintahan dalam bidang ekonomi. 

Pendapatan dari penerimaan pajak yang menjadi sumber utama dari APBN 

yang dialokasikan untuk membiayai segala keperluan negara. Pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah 

berimplikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

membiayai pembangunan sesuai dengan masing-masing prioritas dan 

preferensi daerah masing-masing. Penyelenggaraan otonomi daerah 

diimbangi dengan adanya kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber 

pembiayaan pembangunan sesuai dengan debutuhan masing-masing daerah.  

Sesuai dengan yang telah berlaku bahwasanya kewenangan telah 

dilimpahkan pada pemerintah daerah, maka tugas dan tanggungjawab yang 

diemban oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 

semakin besar. Dengan tanggungjawab yang dilimpahkan kepada pemerintah 

daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai 

unsur kehidupan yang sangat luas, dan diharapkan mampu memenuhi 

kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat daerah. Untuk dapat 

mewujudkan hal tersebut, masalah utama yang banyak dihadapi oleh 

pemerintah daerah adalah masalah keuangan. Pemerintah daerah harus
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mampu melaksakan pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Masalah 

yang muncul akan hal tersebut adalah darimana dan bagaimana pemerintah 

daerah harus mampu dalam menyediakan dana untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tersebut. Pemerintah daerah 

diharapkan mampu melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara 

efisien dan efektif untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 

menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan 

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi 

dapat diandalkan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi 

bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dengan sistem 

pemerinthan negara (Fitria, 2017). 

Langkah yang di tempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan mengeluarkan 

kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain 

melakukan penyesuaian persentase, pemerintah juga melakukan penyesuaian 

NJOP sesuai dengan kondisi terkini. Tadinya tarif pajak yang dikenakan ialah 

0,1% untuk objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp. 

1.000.000.000. Mulai tahun 2019, pengenaan pajak dibagi dalam tiga 

golongan. Masing-masing 0,03% untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000, 

0,008% untuk NJOP Rp. 1.000.000.000 – Rp. 5.000.000.000,- dan 0,15% 

untuk NJOP di atas Rp. 5.000.000.000,-. Penyesuaian NJOP tersebut disebut-
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sebut berpengaruh pada nominal pajak yang harus dibayarkan. Sejumlah 

masyarakat yang tadinya membayar pajak Rp. 300.000,- kini bisa membayar 

Pajak Bumi Bangunan hingga Rp. 1.000.000,-. Kenaikan dengan nominal 

yang terlalu tinggi pun dianggap memberatkan masrayakat (Sumber: 

radarbali.com) 

Kebijakan penyesuaian tarif pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penyesuaian tarif NJOP 

tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 

tentang PBB P2 dan UU nomor 28 Tahun 2009 Pasal 79 Ayat 2, di mana 

setiap tiga tahun sekali akan ditetapkan NJOP sesuai dengan perkembangan 

wilayah di Buleleng. BKD, memiliki sejumlah pertimbangan dalam 

menetapkan NJOP, seperti melakukan survey harga pasar melalui surat yang 

dilayangkan kepada kepala desa pada November 2018 silam. Selain itu, data 

transaski Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah 

berlangsung, juga menjadi pertimbangan (Jawapos.com). Sejak tahun 2019 

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memberlakukan kebijakan penyesuaian 

tarif pajak. Kebijakan ini menuai pro dan kontak di masyarakat. Kebijakan 

penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang diberlakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menuai protes dari Wajib Pajak 

Buleleng. Sejumlah Wajib Pajak telah melayangkan surat keberatan atas 

penyesuaian tarif pajak. Masyarakat Buleleng telah menyuarakan aspirasinya 

kepada DPRD Buleleng atas penyesuaian tarif pajak tersebut. Aspirasi yang 
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disuarakan tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) 

Kabupaten Buleleng. Dari surat pengajuan keberatan tersebut Badan 

Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng memberikan keringanan atas 

pengajuan keberatan tersebut dan memberikan sosialisasi terhadap 

masyarakat untuk diberikan pemahaman. Wajib Pajak Buleleng melayangkan 

keberatan atas menyesuaian tersebut karena lahan yang dimiliki oleh Wajib 

Pajak tidak berfungsi sehingga tidak adanya pendapatan yang dihasilkan dari 

lahan yang mereka miliki untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

 Dasar pengenaan pajak dalam PBB yaitu ditentukan oleh Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP), dimana NJOP ini akan ditentukan sesuai dengan harga pasar 

per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan (Kosmalinda, 

2018). Wajib Pajak adalah orang pribadi ataupun suatu kelompok atau badan 

yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, 

dan memperoleh manfaat atas bangunan yang telah dimiliki. Dari bangunan 

yang dimiliki tersebut wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan pada 

daerah tersebut. Setiap wajib pajak harus dapat melunasi kewajibannya 

sebagai wajib pajak paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT 

oleh wajib pajak.  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiyaan daerah 

untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah 

berupa subsidi/bantuan. Sumber Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut 
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diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat 

(Rahmawan, 2012). 

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan ialah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak Bumi dan 

Bangunan (Setiaji, 2017). Suatu kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan 

dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan haknya. Penerimaan pajak dapat meningkat apabila seorang 

wajib pajak memenuhi kewajibannya dan membayar kewajibannya sesuai 

tarif yang telah ditentukan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah: a) Kesadaran Wajib Pajak, b) Persepsi Sanksi Denda, c) 

Persepsi Sanksi Administrasi, d) Persepsi Pendapatan, e) Pemahaman dan 

Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, f) Persepsi Kesesuaian Tarif 

Pajak (Hapsari, 2018). 

Dari sistem perpajakan, aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi 

Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan masalah tarif 

(Kristanty 2018). Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah 

pajak yang terutang. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak 

dalam membayar pajaknya. Tarif pajak adalah suatu penetapan atau 

persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk 

menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor 

dan/atau dipungut oleh wajib pajak.  
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Pembebanan tarif pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu 

keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Jika pembebanan tarif pajak yang 

tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau pembenanan tarif pajak 

yang rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka akan membuat 

tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Sehingga dapat dipahami semakin 

adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajaknya (Muhamad, 2019). 

   Penelitian Muhamad (2019) menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Jayapura. Sedangkan penelitian Hapsari (2018) menyebutkan bahwa 

persepsi kesesuaian tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Fitria 

(2017) yang menyebutkan bahwa kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam PBB di 

Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa 

Anturan, adanya penyesuaian tarif pajak membuat masyarakat Desa enggan 

untuk membayar pajak, hingga akhirnya wajib pajak yang mengajukan 

keberatan atas penyesuaian wajib pajak. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah kondisi keuangan dan 

lingkungan WP (Fatima, 2019). Kondisi keuangan ialah kondisi yang 

menunjukkan kemampuan ekonomi induvidu Wajib Pajak dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan pendapatan yang Wajib Pajak 

tersebut miliki. Selain pendapatan, kondisi keuangan juga dapat diketahui dari 
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kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apakah WP 

membutuhkan bantuan dari pihak lain berupa pinjaman atau tidak. Penelitian 

Ayunda (2015) menjelaskan bahwa tingkat ekonomi yang tinggi akan 

mendorong pelaku pajak untuk patuh dalam pembayaran PBB. Seseorang 

dengan tingkat ekonomi yang baik akan cenderung lebih patuh untuk 

memenuhi kewajiban pajaknya, dan begitu sebaliknya. 

Julianti (2014) mengungkapkan bahwa seseorang yang mengalami 

kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan 

membayar kewajibannya termasuk pajak. Bloomqist (2003) mengidentifikasi 

bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak 

dan Bloomqist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang 

mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari 

pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena 

pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya.  

Seperti penelitian yang dilakukan Fatima (2019) menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kondisi keuangan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar PBB. 

Begitu pula penelitian Nurvita (2016) menyimpulkan bahwa Kondisi 

keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Hal ini 

sejalan dengan apa dari hasil wawancara bahwa wajib pajak yang memiliki 

pendapatan rendah dari hasil bumi mereka enggan untuk membayar pajak. 

Sedangkan dalam penelitian Harin (2018) menyebutkan bahwa variabel 

kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

adalah Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan, diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak 

dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan 

adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh 

Direktorat Jenderal Pajak atau dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. 

Semakin tinggi intensitas sosialisasi mengenai perpajakan yang dilakukan, 

maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan 

adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya 

membayar pajak sehingga orang pribadi akan bertambah pengetahuannya 

mengenai perpajakan utamanya dalam Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. 

Muhamad (2019) menyebutkan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap 

kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Jayapura. Menurut penelitian Widayanti (2019) sosialisasi perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Berges Kabupaten Semarang. Hal tersebut didukung 

oleh penelitian Wijayanto (2016) menyebutkan bahwa variabel sosialisasi 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib 

pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Namun hal tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian Hidayat (2019) yang menyebutkan bahwa variabel 

sosialisasi perpajakan yang telah diuji dengan regresi berganda secara parsial 

bahwa variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Hal tersebut dikarenakannya belum pernah diadakannya sosialisasi pajak 

bumi dan bangunan pada desa Jayamulya. 

Adapun alasan peneliti memilih penyesuaian tarif pajak, kondisi keuangan 

wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel karena masyarakat 

buleleng merasa keberatan dengan adanya kebijakan penyesuaian tarif pajak 

yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sehingga dengan adanya 

keberatan tersebut masyarakat pengajukan protes kepada DPRD buleleng yang 

kemudian diteruskan kepada BKD Kabupaten Buleleng. Banyak masyarakat 

yang mengeluhkan adanya keberatan karena tidak adanya pendapatan yang 

didapat dari tanah yang mereka miliki sehingga pajak yang dibayarkan tidak 

sesuai dengan kondisi keuangan wajib pajak. Setelah adanya keberatan 

tersebut kemudian diadakan sosialisasi mengenai perpajakan. Sosialisasi 

perpajakan memang perlu diadakan setiap daerah untuk menambah 

pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sehingga 

masyarakat patuh dalam membayar kewajibannya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada 

permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini disebutkan bahwa bagi wajib 

pajak yang mengajukan keberatas atas penyesuaian wajib pajak maka akan 

diberikan kompensasi sebesar 40%-90%. Pada penelitian Fatima (2019) bagi 

tidak dijelaskan bahwa bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan akan 

mendapatkan kompensasi atau keringanan bagi wajib pajak yang mengajukan 

keberatan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil judul 

“PENGARUH PENYESUAIAN TARIF PAJAK, KONDISI KEUANGAN 

WAJIB PAJAK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN’’. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan membahas 

masalah yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Masalah yang terjadi adalah adanya 

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Kabupaten Buleleng karena adanya 

kebijakan penyesuaian tarif pajak dan tidak sesuai dengan kemampuan wajib 

pajak untuk membayar kewajibannya sehingga dengan adanya keberatan tersebut 

Wajib Pajak diberikan sosialisasi oleh Badan Keuangan Daerah. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH  

 Berdasarkan identifikasi masalah penelitian sebelumnya terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan dalam penelitian ini 

peneliti hanya membatasi masalah penyesuaian tarif pajak, kondisi keuangan 

wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Adapun alasan peneliti memilih 

penyesuaian tarif pajak, kondisi keuangan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan 

sebagai variabel karena masyarakat buleleng merasa keberatan dengan adanya 

kebijakan penyesuaian tarif pajak yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten 

Buleleng. Sehingga dengan adanya keberatan tersebut masyarakat pengajukan 

protes kepada DPRD buleleng yang kemudian diteruskan kepada BKD Kabupaten 

Buleleng. Banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya keberatan karena tidak 

adanya pendapatan yang didapat dari tanah yang mereka miliki sehingga pajak 
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yang dibayarkan tidak sesuai dengan kondisi keuangan wajib pajak. Setelah 

adanya keberatan tersebut kemudian diadakan sosialisasi mengenai perpajakan. 

Sosialisasi perpajakan memang perlu diadakan setiap daerah untuk menambah 

pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sehingga 

masyarakat patuh dalam membayar kewajibannya. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan? 

2. Apakah Kondisi Keuangan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan? 

3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. 
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1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

dan referensi dan sebagai sarana untuk membangkitkan minat, kreatifitas 

dan daya pemikiran ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan Kepatuhan 

Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Serta menjadi pengembangan 

ilmu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak Bumi dan Bangunan.  

1.2 Manfaat Praktis 

1.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng 

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk pemerintah 

kabupaten buleleng terkait dengan kebijakan penyesuaian tarif pajak 

yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten buleleng. Yang mana 

pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan dari 

wajib pajak bumi dan bangunan agar masyarakat patuh dalam 

membayar kewajibannya dan memberikan sosialisasi perpajakan 

untuk menambah wawasan wajib pajak mengenai sistem 

perpajakan. 

1.2.2 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha 

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bacaan perpustakaan 

dan menjadi sumber-sumber informasi yang relevan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak. 


