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ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR TAX PAYER DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

(Studi Kasus Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan)

Oleh :

Rini Setiawati

Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
merupakan desa yang mengalami penurunan jumlah penerimaan pajak dari tahun
2016 – 2017. Oleh karena itu peneliti meneliti faktor tax payer dalam pemungutan
pajak di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, dengan menggunakan
teori Pengaruh Pendapatan Pajak dari Fuad Bawazier (2011) salah satunya yaitu
Faktor Tax Payer. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis faktor
Tax Payer dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Sukanegara
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan
tipe penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai metode
penelitiannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indikator pertama yaitu, Pengetahuan
wajib pajak dari sub-indikator tentang peraturan pembayaran wajib pajak, fungsi
PBB untuk pembiayaan Negara, pengetahuan tentang pengertian dan manfaat
PBB masih sangat rendah sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan pajak.
Indikator kedua, Indikator kesadaran wajib pajak bahwa wajib pajak masih belum
menyadari tentang pajak bukanlah upeti, belum menyadari pentingnya membayar
pajak dan pentingnya saling mengingatkan untuk membayar pajak. Indikator
terakhir, Indikator tindakan, hasil dari indikator tindakan wajib pajak yaitu tentang
segera membayar pajak jika sudah menerima SPPT oleh petugas, banyaknya
tunggakan yang dimiliki dan meningatkan diri sendiri, keluarga dan tetangga
tentang pentingnya membayar pajak masih sangat rendah, sehingga dapat
disimpulkan tindakan wajib pajak di Desa Sukanegara masih sangat rendah.

Kata kunci : Pemungutan Pajak, PBB dan Tax Payer.



ABSTRACT

Factor Analysis Tax Payer in Collecting Land and Buildings Transaction Tax

(Sukanegara Village Tanjung Bintang Sub-district Lampung Selatan District

By :

Rini Setiawati

Sukanegara village Tanjung Bintang subdistrict Lampung Selatan district is
villages that decrease tax revenues from year 2016 – 2017. hence researchers
examine factor tax payer through taxation of Sukanegara village Tanjung Bintang,
using the influence of tax revenue theory by Fuad Bawazier (2011) one of them is
of Tax Payer. The purpose of this research is to find analysis pf tax payer for
taxation land and building in Sukanegara Village Tanjung Bintang sub district
Lampung Selatan district by using diskriptif type of research with a qualitative
approach as a method of this research.

This research result indicates that the first indicators which is compolsory
knowledge tax from all indicators about the rules of paying taxes is. The function
of LBTT to finance the country. The Knowledge about comprehension and the
benefits of taxes LBTT distill very low as to cause low income of tax revenue
Second indicator, tax payer awareness indicators, that tax payer still haven't
realize that tax is not offerings, still haven't realize the importance of paying taxes
and the importance to remind each other to pay taxes. The last indicators, the resul
of the act of indicator which was about to pay taxes quickly when receive SPPT
by the authorities The Number of arrears owned and increase itself, family and
neighbours about the importance of paying taxes is still very low.

Key Word : Taxation, LBTT and Tax Payer.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia telah menggalakkan

pembangunan di segala bidang baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum

maupun budaya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara

terbesar yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pajak

merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik

berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat

imbalan yang secara langsung dengan ditunjukkan dan sangat penting bagi

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan

Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun

dari administrasi pengelolaan.

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan

salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada

Pemerintah Daerah. PBB pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat

Jendral Pajak dan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak dan

Bangunan (KPPB). Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai
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dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

nomor: 213/pmk07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan

sebagai Pajak Daerah.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara

karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat

sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar

pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB dapat

disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pahamnya

masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam

pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam

melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam

membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau

karena tidak lagi berdomisi di daerah tersebut.

Mengingat selalu adanya Wajib Pajak yang menunggak atau terlambat dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut maka pemerintah

dianggap perlu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, untuk dapat

mencari solusi dari permasalahan yang ada maka sebelumnya harus mencari

dahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam membayar kewajibannya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) pada tahun 2017 untuk selanjutnya dapat dicari solusi atau upaya

untuk mengatasi masalah tersebut. Menumbuhkan perilaku taat membayar
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PBB sebelum waktu jatuh temponya, Wajib Pajak harus diajak mengetahui

PBB mengakui manfaat yang diperoleh tanpa adanya pengetahuan, kesadaran

tidak akan timbul dan partisipasi tidak akan terlaksana. (Harinurdin, dalam

Jurnal Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: 2009).

Kecamatan Tanjung Bintang menjadi Kecamatan dengan jumlah pabrik atau

pusat pergudangan yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kecamatan

lain di Kabupaten Lampung Selatan seperti yang terlihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel 1. Jumlah Pabrik di Kecamatan Tanjung Bintang
No. Nama Desa Jumlah Pabrik
1. Budi Lestari -
2. Galih Lunik -
3. Jati Indah -
4. Jati Baru -
5. Kali Asin 5
6. Lematang 3
7. Purwodadi Simpang 6
8. Rejomulyo -
9. Sabah Balau -
10. Serdang 5
11. Sinar Ogan -
12. Sindang Sari -
13. Sri Katon -
14. Sukanegara 10
15. Trimulyo -
16. Way Galih -

Total 29
Sumber : Arsip Data Seksi Pembangunan Kecamatan Tanjung Bintang tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah pabrik yang ada di Kecamatan Tanjung

Bintang menurut data yang didapat dari arsip data Kecamatan Tanjung

Bintang terdapat 29 pabrik yang tersebar dan Desa Sukanegara menjadi desa

dengan jumlah pabrik paling banyak, yaitu 10 pabrik, akan tetapi menurut

hasil pra riset peneliti Desa Sukanegara merupakan desa dengan pendapatan
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PBB yang dari tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan seperti yang

terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Jumlah pendapatan PBB Desa Sukanegara tahun 2016-2017

Tahun Wajib
Pajak Target Terealisasi Tunggakan Persentase

2016 1.565 167.096.366 71.049.375 96.046.991 42.52%
2017 1.470 176.064.546 66.605.218 109.459.328 37.83%
Sumber : Buku daftar himpunan ketetapan PBB Desa Sukanegara 2016-2017

Dari tabel di atas dapat dilihat penurunan dari wajib pajak yang

mempengaruhi menurunnya pendapatan PBB pada Desa Sukanegara

Kecamatan Tanjung Bintang. Untuk itu peneliti ingin meneliti faktor tax

payer dalam pemungutan pajak di Kecamatan Tanjung Bintang. Faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan menurut Fuad Bawazier

(2011) adalah tax law (Undang-Undang Perpajakan), tax policy (Kebijakan

Perpajakan), tax administration (Administrasi Perpajakan) dan tax payer

(Faktor yang dilihat dari sisi wajib pajak) (dalam Harimulyono, 2008).

Penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada salah satu faktor saja, yaitu

faktor tax payer atau yang kerap melihat dari sisi wajib pajak. Dipilihnya tax

payer karena merupakan hal yang sangat krusial dan penting dan sangat

berpengaruh langsung terhadap pendapatan pajak suatu daerah bahkan

Negara.

Menjalankan kewajiban perpajakan, baik kewajiban formal maupun material,

dibutuhkan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak dalam membayar pajak

agar wajib pajak mengetahui manfaat dalam membayar pajak daerah untuk

pembangunan daerah dan menyadari pentingnya ketentuan perpajakan yang
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berlaku sehingga wajib pajak memiliki rasa kerelaan dan sukarela dalam

membayar pajak daerah yang dapat mendukung keberhasilan penerimaan

pajak daerah, untuk pelaksanaan sistem self assesment, wajib pajak harus

memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak sangatlah diperlukan karena dalam membayar pajak,

Wajib Pajak harus memiliki rasa kerelaan dan sukarela, dan harus menyadari

bahwa manfaat sendiri adalah untuk kemajuan dan perkembangan negara kita

sendiri, apabila kesadaran masyarakat rendah, maka target pajak seringkali

tidak terealisasi dengan baik dan benar, untuk meningkatkan kesadaran Wajib

Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan persepsi yang

positif terhadap pajak sehingga dalam membayar pajak, masyarakat tidak

perlu bertanya-tanya manfaat dalam membayar pajak dan mempunyai

kerelaan dalam membayar pajak.

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk

diwujudkan, hal ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata

perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran, akan tetapi sudah menjadi

suatu kewajiban tiap warga Negara Indonesia, begitupun dengan warga di

Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, hal ini memberikan

pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan

kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh

kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas

nasional untuk membangun perekonomian Nasional.
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Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum

mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat

masih acuh dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih

merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami

kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak, berbelit

menghitung dan melaporkannya, namun masih ada upaya yang dapat

dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan

ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi, ketika masyarakat memiliki

kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan

keterpaksaan, begitu pula halnya dengan Desa Sukaregara yang daerah

dengan jumlah penerimaan PBB paling rendah dibandingkan dengan daerah

lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian dengan judul : “Analisis Faktor Tax Payer Sebagai Penyebab Tidak

Tercapainya Penerimaan PBB di Kecamatan Tanjung Bintang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokok

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana analisis faktor Tax

Payer dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukanegara

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?
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C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk

mengetahui analisis faktor Tax Payer dalam pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu

pemerintahan khusunya yang berhubungan dengan administrasi

pemerintah yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai input bagi pemerintah daerah serta yang terlibat langsung

dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan

Tanjung Bintang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak memiliki pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli yang

satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan

pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara

umum yaitu iuran wajib dari warga Negara kepada Negara berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa

mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk

menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Nasional. Pengertian

pajak menurut buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011: 2)

merumuskan :

1. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku Essay

in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan : “Kontribusi

seseorang yang dilakukan untuk Negaranya tanpa adanya manfaat yang

ditunjukkan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya

bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditunjukkan manfaatnya kepada

masyarakat.
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2. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam buku De Over

Heidmiddelen Van Indonesia : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan

sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha tanpa adanya kontra persepsi,

dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran

umum.

3. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De

Economische Betekenis Belastigen : pajak adalah prestasi kepada

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat

dipaksakannya tanpa adanya kontra persepsi yang dapat ditunjukkan

dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah.

4. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam

disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong-Royong”

menyatakan : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam pencapaian

kesejahteraan umum.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh 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 (Casavera, 2009: 4).

Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat  dipaksakan yang terutang oleh

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
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prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas

Negara untuk menyelenggrakan pemerintahan (Sutawijaya, Jurnal ekonomi

pembangunan kajian ekonomi Negara perkembang: 2004)

Sehingga dari definisi-definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa

Pajak adalah sumber dana utama untuk pembiayaan tugas-tugas, fungsi-fungsi

dan aktivitas pemerintah dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra persepsi

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.
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B. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi menurut Hadi (2007: 12) :

a) Pajak menjadi sumber utama penerimaan Negara yang akan digunakan

untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan Negara.

b) Pajak menjadi sarana untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional,

seperti konsumsi, produksi, harga, perdagangan, dan sebagainya.

Apabila ada barang mewah atau barang kebutuhn tersier yang

dirasakan kurang faedahnya bagi masyarakat banyak, maka fungsi

mengatur dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi sehingga barang-

barang tersebut menjadi mahal dan tidak laku dipasaran.

c) Pajak juga menjadi sarana untuk meningkatkan keadilan sosial melalui

pemerataan pendapatan. Orang yang berpenghasilan tinggi akan

terkena beban pajak yang tinggi pula, sebalikanya orang yang

berpenghasilan rendah akan dapat tidak dikenakan pajak. Pajak

diperoleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dapat

dinikmati atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat misalnya untuk

fasilitas pendidikan serta kesejahteraan para pendidik.

C. Jenis Pajak

Sesuai dengan asas pemungutannya pajak, maka di Indonesia ditetapkan jenis

pengelompokan pajak agar dapat membedakan antara pajak yang satu dengan
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yang lainnya. Penggolongan jenis pajak dapat ditinjau dari beberpa sudut

pandang yaitu berdasarkan pada sifat pajak, lembaga pemungutan pajak, dan

pertimbangan pada apa dan siapa pajak dipungut.

Pertama, berdasarkan pada sifatnya pajak dapat digolongkan ke dalam pajak

langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang

bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan dapat dikenakan secara

berulang pada waktu-waktu tertentu, sedangkan pajak tidak langsung yaitu

pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya

dikenakan pada hal tertentu.

Kedua, menurut kewenangan pemungutannya pajak dapat digolongkan

kedalam Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang

wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan dikelola

oleh Departemen Keuangan, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang

wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dikelola

oleh dinas pendapatan daerah, hasil penerimaannya masuk ke APBD.

D. Tarif Pajak

Tarif merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting. Tarif

pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 % (Diana dan

Setiawati, 2004: 270)

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Pajak Bumi dan Bnagunan, tarif pajak

yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5 %.
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Berdasarkan ketentuan tarif ini pajak yang dibayar selalu akan berubah sesuai

dengan jumlah yang dikenakannya. Dengan perkataan lain, semakin besar

jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan (NJOP) semakin besar utang-

utang pajaknya, akan tetapi kenaikan tersebut diperoleh dengan presentse

sama (0,5%). Tarif semacam ini disebut juga tariff sebanding. (Darwin, 2013:

31)

Tarif PBB termasuk dalam tarif pajak proporsional disebut juga tarif

sebanding atau tarif sepadan dimana tarif pajak yang semakin tinggi dasar

pengenaannya, semakin tinggi pula beban pajak yang terutang.

E. Faktor-Faktor Penghambat Penagihan/ Pemungutan Pajak

Adapun faktor-faktor penghambat yang sering dihadapi dalam melaksanakan

penagihan utang pajak, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam

membayar pajak, padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus

dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu

daerahnya.

2. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak dikalangan masyarakat,

bahwasannya pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan

pembangunan daerah. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa

dengan membuka restoran/rumah makan, maka akan dikenakan pajak atas

usahanya tersebut.
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3. Wajib pajak tidak mengizinkan atau memperbolehkan aparat/petugas

pajak masuk kedalam tempat usahanya.

4. Tingkat kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya semakin

rendah karena kondisi perekonomian yang belum pulih/usaha pailit.

Tekanan ekonomi yang dialami wajib pajak sehingga wajib pajak merasa

keberatan atas pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah

5. Kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya

dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari penyetoran pajak,

bahkan merasa bangga karena tidak menyetorkan pajak yang sudah

dipungutnya.

6. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan

nilai yang tercantum dalam SKPD.

7. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak seharusnya

dipungut tidak bisa dipungut lagi.

F. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang paling tua di Indonesia. Pada

masa prasejarah rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau

penyerahan wajib in natura oleh para penguasa sebagai tanda pengakuan atas

kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari para penguasa

tersebut. Yang menjadi objek pemungutan adalah harta milik yang paling

berharga dari masyarakat agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian (Darwin,

2013: 2)
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Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan

dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan PBB di

Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa bumi dan bangunan memberikan

keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang

atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya dan memperoleh manfaat

daripadanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan

memberikan sebagian dari manfaat kenikmatannya yang diperoleh kepada

Negara melalui pajak (Pahala, 2010: 6)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang bersifat

kebendaan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1994. PBB

dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan pajak yang lama, yang belum

mempunyai dasar hukum yang kuat. Pembaharuan sistem pajak ini meliputi

berbagai pungutan atas tanah dan bangunan, Tarif pajak dan cara pembayaran,

dengan harapan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan

PBB juga akan meningkat. Sedangkan yang menjadi tujuan dan PBB adalah

untuk :

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga

mudah dimengerti oleh rakyat.

2. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta

bergerak dan sekaligus menyerasikan pajak tersebut. Memberikan

kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat mengerti hak

dan kewajibannya.
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3. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai

undang-undang pajak yang sifatnya sama.

4. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk

menegakkan otonomi daerah dan untuk pembiayaan daerah.

5. Menambah penghasilan Negara.

PBB merupakan salah satu pajak tertua yang diberlakukan di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pajak atas tanah (landrent), yang sudah ada

sejak jaman Kolonial Belanda, diganti namanya menjadi Pajak Bumi. Pada

tahun 1959, Pajak Bumi kembali diganti namanya menjadi Pajak Hasil

Bumi berdasarkan UU No. 11 Prp Tahun 1959. Pada masa itu, objek pajak

yang dikenakan tidak lagi nilai tanah, melainkan hasil yang keluar dari

tanah.

Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi kepada

pemerintah daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian diubah menjadi Iuran

Pembangunan Daerah (IPEDA), di mana hasilnya diserahkan kepada

pemerintah daerah walaupun pajak itu masih merupakan pajak pusat. Pada

tahun 1983, pemerintah mengadakan reformasi pajak untuk pertama

kalinya, dan menghasilkan salah satunya UU No. 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mulai berlaku secara efektif sejak 1

Januari 1986.

PBB merupakan pajak pusat tetapi hasil penerimaannya sebagian besar

diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan imbangan 10 persen untuk

pemerintah pusat yang sepenuhnya harus disetor ke kas negara dan sebesar
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90 persen yang terdiri dari 10 persen upah pungut; 16,2 person untuk

pemerintah daerah propinsi; dan 64,8 person untuk pemerintah daerah kota

dan kabupaten. Hasil penerimaan PBB merupakan pendapatan daerah dan

setiap tahun dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Menurut Tjahjono dan Wahyudi (2003: 345) yang dimaksud dengan Pajak

Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi

dan bangunan yang diatur pengenanaannya berdasarkan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pengertian PBB di atas maka dapat disimpulkan bahwa PBB

adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau badan, dengan pengertian bumi adalah permukaan

bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Kabupaten atau Kota, serta

bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan

secara tetap pada tanah atau perairan wilayah Kabupaten atau Kota.

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam UU

No. 33 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2), di bagi antara daerah provinsi,

daerah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Dana bagi hasil dari

pemerintah pusat pajak bumi dan bangunan sebesar 90% untuk daerah

dengan rincian sebagai berikut:

a. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke

rekening kas umum daerah provinsi.
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b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan

kerekening kas umum daerah kabupaten/kota.

c. 9% untuk biaya pemungutan. Dana bagi hasil dari penerimaan pajak

bumi dan bangunan sebesar 10% dibagikan kepada seluruh kabupaten

dan/ kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan pajak bumi dan

bangunan tahun anggaran berjalan.

d. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan/

kota.

e. 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan/kota yang

realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana

penerimaan sektor tertentu.

G. Hak dan Kewajiban Fiskus

Dapat dikatakan tentang hak dan kewajiban fiskus dalam hal pelayanan

terhadap WP secara umum dapat dirinci didalam ketentuan umum dan tata

cara perpajakan seperti berikut:

a. Berhak meminta keterangan atau data pendukung dalam memberikan

informasi perpajakan dan meminta kelengkapan yang dipersyaratkan.

b. Fiskus berhak melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap WP.

Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan tersebut dilakukan dalam

rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap WP yang bertujuan

untuk meningkatkan kepatuhan WP.
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c. Fiskus berhak menerbitkan suatu-surat ketetapan pajak, yang dapat

mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau

nihil.

d. Fiskus dapat melakukan tindakan penagihan yang dimulai dengan surat

teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa.

e. Fiskus berhak melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP

yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar.

f. Memberikan formulir perpajakan yang diperlukan WP saat itu juga.

g. Menerbitkan surat keputusan atas permohonan WP.

Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang hak dan

kewajiban fiskus dalam bidang PBB dapat dirinci antara lain sebagai

berikut:

a. Meminta data atau keterangan pendukung dalam memberikan

informasi perpajakan khususnya PBB, serta wajib memberikan kepada

WP berupa informasi yang dibutuh kan WP baik secara lisan maupun

tertulis.

b. Dalam hal pelayanan pendaftaran Obyek Pajak baru berhak meminta

kelengkapan yang dipersyaratkan serta berkewajiban memberikan

pelayanan pendaftaran Obyek Pajak Baru dan memberikan SPPT.

c. Dalam pelayanan mutasi obyek atau subyek PBB berhak meminta

kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib memberikan dan

memproses pelayanan permohonan mutasi memberikan SPPT.

d. Memberikan dan memproses pelayanan pembetulan SPPT.
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e. Dalam hal pelayanan permohonan keberatan PBB, banding,

pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran berhak meminta

kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib menerimanya serta

memberikan jawaban atas permohonan tersebut di atas.

H. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak,

diperlukan bantuan dari WP dengan cara mengisi dan memasukkan Surat

Pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari

inspeksi pajak mempunyai kewajiban:

1. Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya.

2. Menandatangani sendiri SPT itu.

3. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu

yang telah ditentukan.

WP harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah

ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap WP yang

tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan

paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan

barang-barang milik WP. 20 WP mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau

membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan



21

tulis, kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan

dasar penetapan pajak.

2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat

terhadap ketentuan pajak yang di anggap terlalu berat.

3. Mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak, apabila

keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.

4. Meminta mengembalikan pajak (retribusi) meminta pemindah

bukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun

berikutnya.

5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada

petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan

rahasia perusahaan/ pembukuan sehingga menimbulkan kerugian

pada WP.

I. SPOP dan SPPT

1. SPOP yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Objek

Pajak yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data Objek Pajak.

Cara mendapatkan SPOP :

a. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada Kantor Pelayanan

Pajak (KPP Pratama), KP PBB, KP2KP, KP4, atau tempat lain

yang ditunjuk.

b. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian

maupun penyampaian kembali SPOP.

c. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP.
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d. Memperbaiki/mengisi ulang SPOP apabila ada kesalahan dalam

pengisian.

e. Menunjuk pihak lain selain pegawai Direktorat Jendral Pajak

dengan surat kuasa khusus bermaterai, sebagai kuasa WP untuk

mengisi dan menandatngani SPOP.

f. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan

penyampaian SPOP sebelum batas waktu yang dilampaui dengan

menyebutkan alasan yang sah.

2. SPPT yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang

terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan

bangunan. Cara mendapatkan SPPT :

a. Mengambil sendiri dikantor kelurahan/kepala desa atau di KPP

Pratama/KPPBB tempat Objek Pajak terdaftar atau tempat lain

yang ditunjuk.

b. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor POS

dan giro atau diantarkan oleh aparat kelurahan atau desa.

c. 2WP dapat menggunakan fasilitas Kring Pajak (500200) yang

merupakan layanan pulsa lokal dari Fixed Phone.

J. Faktor-Faktor Rendahnya Pendapatan Pajak

Menurut Faizah dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan”, Faktor-



23

faktor pengaruh realisasi dan hubungannya antara faktor pengaruh dan

realisasi adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yaitu

pengetahuan Wajib Pajak mengenai PBB dari pengertian PBB, hak dan

kewajiban sebagai Wajib Pajak, kapan harus membayar, dimana harus

membayar.

2. Kesadaran Rendah Dalam Membayar PBB Ketika Wajib Pajak sadar

akan kewajibannya seharusnya hal-hal diatas dapat diminimalisirkan dan

target dapat terpenuhi. Tingkat pengatahuan, kesadaran rendah, Wajib

Pajak lupa membayar, dan isu pajak dapat dijadikan satu pola yang

berkaitan dalam mencapai realisasi penerimaan PBB. Perilaku manusia

untuk sampai pada tindakan membayar pajak dimulai dengan adanya

pengetahuan dari Wajib Pajak, dari pengetahuan menimbulkan kesadaran,

kesadaran rendah juga bisa disebabkan karena pengetahuan WP kurang

mengenai hak dan kewajiban sebagai WP, tetapi kesadaran untuk menjadi

suatu tindakan juga dipengaruhi oleh unsur keyakinan, emosi, dan pikiran

Wajib Pajak yaitu mengenai isu pajak. Isu pajak dapat menyebabkan WP

enggan membayar pajak.

3. Topografi wilayah yaitu kondisi wilayah Objek Pajak. Jauh dekatnya

Objek Pajak yang ditempati oleh Wajib Pajak dengan tempat pelayanan

yang disediakan untuk melakukan pembayaran PBB. Topografi wilayah

mempengaruhi realisasi penerimaan karena sampai pada tindakan nyata

harus didukung adanya fasilitas yang mendukung yaitu adanya tempat

pembayaran yang dekat dengan Wajib Pajak.
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4. Data Belum dientry ketika ada pembayaran PBB seharusnya ada

perubahan data dari Wajib Pajak tertunggak menjadi lunas. Apabila data

belum atau tidak dientry walaupun Wajib Pajak sudah membayar akan

tetap menjadi tunggakan.

5. Tingkat Pendapatan Tingkat pendapatan yaitu tingkat pendapatan yang

diperoleh Wajib Pajak setiap bulan mampukah digunakan untuk

memenuhi kewajiban perpajakan khususnya PBB. Tingkat pendapatan

tidak berpengaruh apabila Objek Pajak dibeli atas kemampuan subjek

pajak.

6. Faktor Tidak Tersampainya SPPT Faktor tidak tersampainya SPPT

kepada WP masih terbentuk dari 12 faktor, yaitu: a) Wajib Pajak tidak

berdomisili pada Objek Pajak. Pemilik Objek Pajak bertempat tinggal

diluar kota, sedangkan tidak ada nomor yang bisa dihubungi oleh ketua

RT. Terkadang ketua RT sudah tidak mengetahui siapa pemilik atas objek

tersebut; b) Pemilik baru tidak mau menerima SPPT atas nama pemilik.

Beberapa Wajib Pajak tidak mau menerima SPPT karena merasa sudah

terjadi pergantian kepemilikan dan nama pada sertifikat. Wajib Pajak

tersebut merasa nama yang tertera pada SPPT bukan nama Wajib Pajak

sehingga tidak mau menerima SPPT; c) Tanah warisan yang sertifikatnya

sudah dibagi tetapi NOP PBB belum dibagi, ketika terjadi perpindahan

nama sertifikat bukan berarti nama dalam SPPT PBB sudah berganti

karena DPPKA belum bekerja sama dengan Balai Pertanahan, walaupun

nama dalam sertifikat sudah berganti tetapi kalau nama PBB tidak diurus

tidak akan ganti; d) Tanah warisan yang belum dibagi dan ditempati
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secara bersama-sama. Keengganan Wajib Pajak untuk menerima SPPT

dan membayar karena Wajib Pajak merasa bahwa objek tersebut

digunakan secara bersama-sama dan tidak ada yang mau melakukan

pembayaran; e) Wajib Pajak Ngontrak atau hanya sementara menempati

Objek Pajak. Beberapa Wajib Pajak yang mengontrak tidak mau

menerima SPPT dengan alasan tidak bertemu dengan pemilik rumah; f)

Wajib Pajak tidak dikenal. Wajib Pajak tidak dikenal karena saat

pendataan Wajib Pajak hanya bersifat mengontrak dan tidak adanya Jupe

UNS, Vol , No , Hal s/d pendataan ulang dari DPPKA; g) Tanah relokasi.

SPPT masih terbit dengan lokasi tanah relokasi yang terletak pada

bantaran Sungai Bengawan Solo. Kasus tanah relokasi terdapat pada

Kelurahan Sewu dan Kelurahan Pucangsawit; h) SPPT nama wajib pajak

No Name (NN). SPPT atas nama Wajib Pajak NN banyak ditemukan di

kawasan pasar. NN juga banyak ditemukan di wilayah permukiman

penduduk. NN muncul karena kepemilikan objek pajak sudah tidak dapat

ditelusur oleh DPPKA. Berdasarkan Rekap Penyampaian SPPT Tidak

Tersampai-SPPT PBB 2013 Kelurahan Jebres terdapat 72 atau 18,84%

SPPT dengan nama WP NN dari 382 SPPT yang kembali; i) Objek Pajak

kuburan terbit SPPT. Kelurahan Jebres merupakan kelurahan yang Objek

Pajak dengan fungsi kuburan terbit SPPT. Ada 31 SPPT dari 382 SPPT

yang kembali dengan Objek Pajak kuburan; j) Dobel SPPT. Dobel SPPT

yang dikemukakan oleh aparat kelurahan adalah dobel dengan nama

Wajib Pajak yang sama, nominal yang sama tetapi NOP yang berbeda.

SPPT dobel juga ditemukan dengan nama Wajib Pajak sama, NOP sama



26

tetapi nominal pajak berbeda. Dobel SPPT tersebut menyebabkan tidak

adanya Wajib Pajak yang harus membayar atas pajak terutang tersebut

karena setiap Wajib Pajak hanya menerima satu SPPT; k) Kesalahan

nama Wajib Pajak pada SPPT. Kesalahan nama Wajib Pajak pada SPPT

terjadi seperti adanya dobel huruf, salah ketik huruf vocal, misalnya

seharusnya Purwanto tetapi tertera Purwanta Wajib Pajak tidak mau

menerima. Kesalahan nama juga ketika ada nama baptis tidak tertera pada

SPPT Wajib Pajak tidak mau menerima; l) Alamat Objek Pajak tidak

sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kesalahan yang tertera pada SPPT

juga terjadi karena adanya kesalahan alamat Objek Pajak dengan kondisi

sebenarnya.

7. Wajib Pajak tidak mau menerima SPPT karena merasa tidak memiliki

Objek Pajak pada alamat tersebut. SPPT tidak tersampainya sudah

membuktikan bahwa SPPT tidak tersampai kepada Wajib Pajak sangat

mempengaruhi angka realisasi penerimaan PBB. Wajib Pajak Lupa

Membayar PBB Karena Faktor Kesibukan Alasan yang dikemukan oleh

Wajib Pajak dan aparat bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi

kewajibannya karena lupa untuk membayar PBB pada tahun berjalan. Isu

Pajak Isu pajak yang berkembang menjadi faktor keengganan Wajib

Pajak membayar PBB karena adanya unsur ketidakpercayaan atas

penggunaan uang yang dibayarkan.
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K. Tindakan Wajib Pajak yang Tidak Mau Membayar PBB

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara,

terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-

undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi

bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar

wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian

sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun

tindakan tegas berupa penyanderaan atau gijzeling. Tindakan gijzeling

merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan

pemerintah kepada wajib pajak nakal. Penyanderaan ini dapat dilakukan

selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi

mengatakan ada beberapa hal yang menyebakan setoran penerimaan pajak

tetap minim meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%.

“Kenapa ekonomi tumbuh, tapi pajaknya segitu-segitu saja. Kepatuhan dalam

membayar pajak yang perlu diperhatikan, Karena tax gap naik, berarti

kepatuhan sangat rendah,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/2).

Lebih lanjut Ken menjelaskan beberapa faktor yang membuat masyarakat

Indonesia masih enggan membayar pajak. Pertama, faktor ketidakpercayaan.

Menurutnya, masih ada sebagian masrakyat yang tidak percaya dengan

undang-undang di bidang perpajakan.
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Selain itu, sebagi faktor kedua, masih banyak yang tidak percaya dengan

petugas pajak. Meskipun, kata Ken, berkat tax amnesty, kepercayaan itu mulai

tumbuh kembali. Faktor ketiga, lanjut Ken, masyarakat enggan bayar pajak

karena masih ada orang yang ingin coba-coba tidak membayar pajak. “Kalau

ketahuan baru bayar pajak. Kalau tidak, ya tidak bayar. Kenapa? Karena

masyarakat tahu Ditjen Pajak tidak punya akses, terutama ke perbankan,”

ujarnya. Adapun, faktor keempat, keengganan masyarakat dalam membayar

pajak antara lain karena praktik membayar pajak itu belum menjadi budaya.

Karena itu, ia berharap generasi muda mendatang dapat lebih patuh

membayar pajak.

Faktor kelima, Ken mengungkapkan masyarakat belum patuh membayar

pajak karena alasan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

Penghasilan (PPh) yang dinilai rumit. Menurutnya lembaran SPT di Amerika

Serikat bisa mencapai ratusan lembar yang tentu lebih merumitkan

dibandingkan SPT Indonesia. (http://bincangpajak.com/ini-lima-alasan-

orang-indonesia-enggan-bayar-pajak/ : Diakses pada 10 Maret 2019 Pukul

10.00 WIB)

Untuk meningkatkan kepatuhan ini, lanjutnya, masyarakat pun harus

mengetahui penggunaan uang pajak tersebut. Mengutip data Menteri

Keuangan Sri Mulyani Indrawati, secara umum uang pajak dimanfaatkan

untuk membangun jalan, infrastruktur lain, dan 20% dari APBN bahkan

digelontorkan untuk pendidikan.
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L. Tax Payer

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan menurut Fuad

Bawazier (2011), adalah tax law (Undang-Undang Perpajakan), tax policy

(Kebijakan Perpajakan), tax administration (Administrasi Perpajakan) dan

tax payer (Faktor yang dilihat dari sisi wajib pajak) (dalam Harimulyono,

2008). Penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada salah satu faktor

saja, yaitu faktor tax payer yang diduga dapat mempengaruhi keberhasilan

penerimaan pajak daerah Kecamatan Tanjung Bintang.

Dipilihnya faktor ini dikarenakan faktor Tax Payer merupakan faktor yang

melihat keberhasilan pajak dari sisi wajib pajak itu langsung. Wajib pajak

merupakan tonggak keberhasilan dari penerimaan pajak itu sendiri. Untuk

itu peneliti memfokuskan penelitian ini melihat dari faktor Tax Payer.

Bagi petugas pajak, elemen tax payer bersifat uncontrollable. Sehingga

dengan pengetahuan wajib pajak akan memudahkan setiap upaya

peningkatan keberhasilan perpajakan. (Kahono, Jurnal pengaruh sikap

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak: 2003) Faktor Tax Payer

adalah faktor-faktor yang berasal dari Wajib Pajak, oleh karena itu

pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada Wajib Pajak seperti

pengetahuan Wajib Pajak tentang pelaksanaan sanksi, denda PBB,

Undang-Undang, dan Peraturan Perpajakan PBB, pendapatan Wajib Pajak,

kesadaran Wajib Pajak. Berdasarkan hal-hal yang berasal dari diri Wajib

Pajak (WP) faktor penunjang keberhasilan penerimaan pendapatan PBB

mengenai perilaku perpajakan WP dengan indikator sebagai berikut :
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1. Pengetahuan WP mengenai perpajakan,

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menyangkut

mengetahui pengertian PBB, peraturan / undang-undang pembayaran

PBb, mengetahui PBB berfungsi untuk pembiayaan Negara bukan

sebagai upeti serta mengetahui manfaat dari PBB itu sendri.

2. Kesadaran akan kewajiban perpajakannya yang berupa sikap tertutup,

atas sikap tersebut akan menimbulkan tindakan atau hanya sebatas

sikap tanpa adanya tindakan,

3. Tindakan WP merupakan pastisipasi WP yang bersifat aktif dalam

melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.

M. Kerangka Pikir Penelitian

Keberhasilan suatu bangsa yaitu tercipta dalam tujuan pembangunan

Nasional yang ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan

kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan

pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai

tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Dimana pajak merupakan

sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan

sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Pajak yang dimaksud disini PBB, PBB

dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait

dengan bumi dan bangunan.

Dalam PBB wilayah kerja yang merupakan sumber penerimaan pajak paling

besar di Kecamatan Tanjung Bintang yaitu dari pabrik dan pergudangan yang
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jumlahnya cukup banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. PBB perlu

didukung dan dijalankan oleh pihak fiskus dan para WP itu sendiri. Kedua

pihak di atas sangat berperan dalam pemungutan pajak untuk menjalankan

fungsinya perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-

masing dan selanjutnya menerapkannya dalam praktek. Dimana dalam 25

menjalankan hak dan kewajiban diharapkan baik fiskus maupun WP harus

berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan PBB yaitu Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah disempurnakan menjadi Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang PBB.

Salah satu peran dari fiskus yaitu dalam hal pelaksanaan pemungutan PBB

sedangkan WP berperan penting yaitu melaksanakan kewajibannya untuk

membayar pajak dengan tepat waktu. Hak dan kewajiban masing-masing

kedua pihak tersebut dilakukan guna untuk memenuhi tertib administrasi dan

untuk mencapai suatu kinerja yang positif demi tercapainya tujuan pajak

yang merupakan sumber penerimaan Negara yang potensial. Untuk

memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

Menurut hasil pra riset peneliti, dari 16 desa yang ada di Kecamatan Tanjung

Bintang, Desa Sukanegara merupakan desa dengan pendapatan PBB yang

menurun dari tahun 2016 -2017 seperti data yang telah disajikan sebelumnya.

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk

diwujudkan, hal ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata

perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Begitupun dengan warga di

Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang dimana tingkat kesadaran. Hal



32

ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk

melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela

dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau

solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Untuk itu Peneliti akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tidak

tercapainya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tanjung

Bintang dengan menggunakan Teori Faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan perpajakan menurut Bawazier dkk (1993)  dengan memfokuskan

penelitian pada salah satu faktor saja, yaitu faktor tax payer yang diduga

dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kecamatan

Tanjung Bintang. Berdasarkan hal-hal yang berasal dari diri Wajib Pajak

(WP) faktor penunjang keberhasilan penerimaan pendapatan PBB mengenai

perilaku perpajakan WP dengan indikator sebagai berikut :

1. Pengetahuan WP mengenai perpajakan,

2. Kesadaran akan kewajiban perpajakannya yang berupa sikap tertutup,

atas sikap tersebut akan menimbulkan tindakan atau hanya sebatas

sikap tanpa adanya tindakan,

3. Tindakan WP merupakan pastisipasi WP yang bersifat aktif dalam

melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Analisis Faktor Tax Payer dalam Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan di Desa Sukanegara Kecamatan

Tanjung Bintang

Indikator Tax Payer :

1. Pengetahuan WP mengenai perpajakan,

2. Kesadaran akan kewajiban perpajakannya

3. Tindakan WP merupakan pastisipasi WP yang

bersifat aktif



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif,

yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi

berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis.

penyampaian data dan informasi serta digambarkan dalam bentuk tampilan

kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis faktor tax payer dalam pemungutan pajak bumi dan

bangunan di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung

Selatan, namun dalam melihat objek tersebut tidak selalu cukup didapat dengan

melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi perlu melihat sesuatu yang bersifat

tersembunyi dan harus menemukan lebih jauh sesuatu yang nyata tersebut

(Sugiyono, 2015: 45).

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel

yang lain. Setiap penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif selalu berangkat

dari masalah. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap
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“masalah” yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Pertama adalah masalah

yang dibawa peneliti tetap, sehingga sejak awal hingga akhir penelitian sama.

Kedua masalah yang dibawa peneliti sejak memasuki penelitian, mengalami

perkembangan sehingga memperluas atau memperdalam masalah yang telah

disiapkan. Ketiga masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan

mengalami perubahan total, sehingga harus menggati masalah (Sugiyono, 2015:

30). Oleh karena itu peneliti kualitatif harus mampu menyesuaikan dengan

karakter masalah yang ada.

Sugiyono (2015:1) mendefinisikan penelitian kualitatif ini sebagai metode yang

muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu

realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai

sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna.

Menurutnya pendekatan ini  diarahkan pada latar dan individu tersebut secara

holistik (utuh). Jadi, dalam hal  ini tidak boleh mengisolasikan individu atau

organisasi ke dalam variabel atau  hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagian

dari suatu keutuhan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif dikarenakan bahwa pandekatan kualitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dan gambar

yang diperoleh dari  transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape,

dokumen pribadi dll (Beni Kurniawan, 2012: 23).
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Pertimbangan lain dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah bahwa

dalam penelitian kualitatif ini tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang

dapat dikuantifikasikan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat

mengungkapkan  nilai-nilai tersembunyi. Selain itu penelitian ini akan lebih peka

terhadap  informasi yang bersifat kualitatif deskiriptif dengan secara relatif

berusaha  mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan

penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun

tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas diteliti semua. Untuk menentukan

pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian.

fokus juga dapat di artikan sebagai domian tunggal atau beberapa domain yang

terkait dengan situasi sosial. Menurut Sugiyono (2015:34) pembatasan masalah

dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan

masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan

waktu. suatu masalah di katakan penting apabila masalah tersebut tidak

dipecahkan melalui penelitian akan semakin menimbulkan masalah baru.

Penelitian ini akan berokus pada indikator tax payer dalam pemungutan PBB di

Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
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Indikator tax payer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak.

Pengetahuan Wajib pajak merupakan hal yang sangat menentukan dan

berpengaruh terhadap pendapatan pajak di suatu daerah, sub-indikator pada

bagian ini meliputi

a) Mengetahui peraturan / undang-undang pembayaran PBB.

b) Mengetahui fungsi PBB untuk pembiayaan Negara.

c) Mengetahui pengertian PBB.

d) Mengetahui manfaat PBB.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak adalah indikator krusial dalam menentukan

tindakan wajib pajak. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dari pendapatan pajak

suatu daerah, yang menjadi sub-indikator dalam hal ini meliputi:

a) Menyadari bahwa pajak bukan upeti.

b) Menyadari pentingnya membayar pajak tiap tahunnya.

c) Menyadari bahwa pentingnya membayar pajak tepat waktu adalah untuk

kepentingan rakyat Indonesia itu sendiri.

3. Tindakan Wajib Pajak

Pada indikator ini tindakan wajib pajak menjadi hal terakhir yang menentukan

tingkat keberhasilan dari penerimaan pajak suatu daerah. Hal ini dapat diukur

melalui sub-indikator sebagai berikut :
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a) segera membayar pajak jika sudah diberikan SPPT oleh petugas.

b) seberapa banyak tunggakan pajak yang dimilki.

c) mengingatkan diri anda sendiri, keluarga dan tetangga tentang pentingnya

membayar pajak.

Ketiga indikator di atas akan digunakan untuk menganalisis faktor tax payer

dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Sukanegara Kecamatan

Tantung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

.
C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang

Lampung Selatan. Pemilihan Desa Sukanegara sebagai lokasi penelitian

dikarenakan menurut hasil wawancara pra riset peneliti menemukan data

bahwa pendapatan PBB  Desa Sukanegara merupakan desa dengan tingkat

penerimaan PBB paling rendah di Kecamatan Tanjung Bintang. Untuk itu,

peneliti tertarik untuk meneliti faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan

PBB di desa tersebut.

D. Jenis data

Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui, atau sesuatu yang

dianggap. Data sebagai sesuatu yang dianggap menunjukkan sesuatu yang

masih harus dibuktikan kebenarannya (hipotesis), dan dapat juga sebagai

sesuatu yang belum terjadi (forcasting).
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1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri oleh peneliti langsung

melalui objeknya ( Firdaus, 2012: 28 ). Data yang telah diperoleh langsung

dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa

interview (wawancara) langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara

dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait

isu/pokok masalah dalam penelitian kepada informan-informan yang telah

ditentukan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa

pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung

informasi yang diberikan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber

buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan

dokumen resmi. Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam penelitian

ini adalah data yang akan mendukung kelengkapan data tentang PBB di

Kecamatan Tanjung Bintang melalui arsip-arsip penting maupun jurnal

dan buku pendukung ( Firdaus, 2012: 28 ).

E. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan

yang ada, digunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan
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pertimbangan-pertimbangan/maksud tertentu. Berdasarkan informan yang

mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar

diperoleh informasi berhubungan dengan analisis faktor tax payer dalam

pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Sukanegara Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Jumlah Wajib Pajak di Desa Sukanegara menurut data wajib pajak desa

berjumlah 1.470 wajib pajak. Berikut disajikan informan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bp. Bahsan Selaku Wajib Pajak di Desa Sukanegara Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Ibu. Siti Maria Wajib Pajak di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung

Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

3. Ibu Nursani Wajib Pajak di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung

Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

4. Bp. Aduan Selaku Wajib Pajak di Desa Sukanegara Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

5. Bp. Hasudungan Si Tohan Selaku Wajib Pajak di Desa Sukanegara

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

6. Bp. Sarmadi Selaku Wajib Pajak di Desa Sukanegara Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

7. Bp. Alex Wijaya selaku petugas pajak Desa Sukanegara Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
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8. dan Bp. Samsuri selaku tokoh masyarakat Desa Sukanegara

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Pemilihan informan-informan di atas dipilih peneliti dengan pertimbangan

berdasarkan kebutuhan informasi, posisi dan peran pentingnya dalam jumlah

penerimaan dan pendapatan pajak di Desa Sukanegara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang

penting demi keberhasilan dalam sebuah penelitian. Hal ini berkaitan dengan

bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang

digunakan. Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang

dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga

dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan,

tes, dokumentasi dan sebagainya.

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis

sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data

diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber

tidak langsung (data sekunder). Metode Pengumpulan Data merupakan teknik

atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu

cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket,
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wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Teknik atau cara

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara melakukan percakapan antara dua orang untuk memperoleh

keterangan yang sesuai dengan penelitian dan dipusatkan pada isi yang

dititikberatkan pada tujuan deskriptif, prediksi dan penjelasan sistematik

(Kurniawan, 2012: 20). Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian

yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses

wawancara dapat berjalan dengan baik (Riduwan, 2004: 74). Situasi

wawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara. Waktu

dan tempat wawancara yang tidak tepat dapat menjadikan wawancara terasa

canggung untuk mewawancara dan respondenpun enggan untuk menjawab

pertanyaan.

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

wawancara terbuka, yaitu peneliti tidak membatasi responden dalam

menjawab pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan analisis faktor tax

payer dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Sukanegara

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
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2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun

ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,

kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.Observasi yang paling efektif

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai

instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau

tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi terus

terang atau tersamar, dimana peneliti melakukan pengumpulan data

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti akan melakukan

penelitian. Selain itu, peneliti dalam suatu saat juga tidak terus terang atau

tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau ada suatu data

yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau

dilakukakan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk

melakukan observasi.

Sehingga pada penelitian ini, peneliti mengamati segala kegiatan-kegiatan

yang berkaiatan dengan analisis faktor tax payer dalam pemungutan pajak

bumi bangunan di Desa Sukanegara yaitu dengan melihat secara langsung

kondisi jalan dan bangunan umum Desa Sukanegara serta observasi dengan

cara ikut langsung petugas pajak dalam membagikan SPPT kepada wajib

pajak.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi

dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak resmi. Sumber

resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan

atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang

dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang

akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan

pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian (Kartiko, 2009: 73).

Sedangkan Menurut Moleong (2012: 216-217) Dokumen merupakan setiap

bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena

adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi,

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,

gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film, sumber website, undang-undang serta peraturan-

peraturan lainnya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif yang dapat

membantu peneliti mengumpulkan informasi untuk mengetahui analisis

faktor tax payer dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa

Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
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G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahapan yang selanjutnya adalah mengolah data.

Dalam teknik pengelolaan data penelitian ini menggunakan beberapa tahapan

yaitu:

1. Editing data, dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah

terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data,

kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data. Proses editing

dimulai dengan memberikan identitas pada instrumen penelitian yang

telah terjawab. Kemudian, memeriksa satu per satu lembaran instrumen

pengumpulan data, lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang

tersedia. Teknik editing data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

menyalin ulang hasil dari wawancara dengan informan yang berupa data

mentah yang berkaitan dengan analisis faktor tax payer dalam

pemungutan pajak bumi bangunan di Desa Sukanegara.

2. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data

pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi

data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

3. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara

teoritis terhadap suatu data. Adapun proses interpretasi atas hasil

penelitian dalam skripsi ini berupa menghubungkan hasil  dari

wawancara terhadap informan dengan tinjauan pustaka.
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H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang

tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, mengamatan yang sudah

dituliskan dalam catatan lapangan dan sebagainya (Moleong, 2012: 247).

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis

data kualitatif. Pada tahapan ini peneliti menggunakan beberapa tahap dalam

menganalisis data yaitu :

1. Reduksi data ( Data Reduction)

Reduksi data menurut Sugiyono (2015: 92) berarti merangkum, memilih

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Pada tahapan ini peneliti akan memilih dan memilah data yang

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Penyajian data ( Data Display)

Setelah data melalui proses reduksi, selanjutnya adalah tahap penyajian.

Pada tahap ini data yang sudah dipilih dan dipilah selanjutnya disajikan

agar mempermudah peneliti untuk memasuki tahap selanjutnya. Hal ini

sesuai dengan pendapat Sugiyono (2015: 95) dimana dalam

mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

difahami tersebut.
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3. Verifikasi data (Conclusion Drawing)

Tahap selanjutnya adalah verifikasi data, dimana pada tahap ini data yang

telah disusun selanjutnya akan melalui proses penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Menurut Sugiyono (2015: 99) kesimpulan awal yang

dikemukakan masih beresifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam

penelitian kualitiatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang

dirumuskan sejak awal.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

berbagai waktu (Sugiyono, 2015: 125). Berdasarkan dari berbagai model

triangulasi yang ada, peneliti akan menggunakan model triangulasi sumber.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi

terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah,

catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu

masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda,

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula
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mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Triangulasi

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu

dapat dicapai dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan

dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan keadaan pandangan orang

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang

berada, orang pemerintahan; (3) membandingakn hasil wawancara dengan isi

suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2012: 330-331).

Pada penlitian ini peneliti akan melakukan proses keabsahan data dengan

memperoleh data dari beberapa sumber yang berbeda berkaitan dengan

analisis faktor tax payer dalam pemungutan pajak bumi bangunan di Desa

Sukanegara.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Desa Sukanegara Kecamatan Tamjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan

1. Sejarah Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan

Pada tahun 1964 Sukanegara terdiri dari dua wilayah dusun, yatu Dusun

Kemang yang pada waktu itu masih salah satu bagian dari Pemerintah

Desa Galih Lunik dan yang satu wilayah bagian yaitu Dusun Sukomulyo

yang pada waktu itu masih induk dari Desa Sindangsari, dan  masih dalam

kawasan Kecamatan Natar. Bebarapa waktu kemudian berlangsunglah

musyawarah tokoh berkeinginan untuk membentuk desa sendiri dan telah

disepakati baik dari kedua belah pihak sebagai induk dan seluruh

masyarakat dan selanjutnya telah di putuskan nama desa tersebut adalah

Desa Sukanegara yang pada waktu itu telah disaksikan baik dari

Pemerintah Kecmatan maupun dari Kabupaten.

Nama Desa Sukanegara dapat diartikan : Suka berarti walaupun berbeda-

beda suku bangsa tetapi tetap satu, dan Negara berarti menjunjung tinggi

Negara Republik Indonesia.
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2. Visi dan  Misi Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang

2.1. Visi Desa

Mewujudkan Desa Sukanegara menjadi Desa Mandiri melalui Bidang

Pertanian dan Industri Kecil serta aman damai.

Dari Visi diatas maka nilai-nilai yang melandasi adalah selama

bertahun-tahun Desa Sukanegara menyandang gelar sebagai pintu

gerbang kecamatan. Sebuah sebutan yang sangat membanggakan,

tetapi dari akses jalan dan transportasi tidak sesuai dengan sumber

daya yang ada, Sebagaian besar warga petani dan buruh tani juga ada

yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya

hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

2.2. Misi Desa

 Terwujudnya Desa yang mandiri secara ekonomi dengan

adanya peran dari pengusaha-pengusaha dan pemerintah.

 Mewujudkan satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala

potensinya dalam system pemerinah dan di wilayah Desa

Sukanegara.

 Menciptakan suatu kondisi kehidupan yang kreatif, produktif

dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya

sendiri.
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3. Sejarah dan kondisi Pemerintah Desa Sukanegara

Desa Sukanegara resmi berdiri sejak tahun 1947 hingga saat ini, berikut

nama-nama Demang/Susukan/Lurah/Kepala Desa

Tabel 3. Sejarah Nama Kepala Desa Sukanegara

No. Nama Kepala Desa Periode

1 M. Jayun 1947-1956
2 Hamit’un 1956-1966
3 Sugiono 1966-1984
4 Akmal Hakim 1984-1990
5 Lujeng Samhadi 1991-1999
6 Suwarto 1999-2007
7 Sunarna 2007-2007
8 Heri Tamtomo, S.Sos 2008-Sekarang

Sumber: Data Profil Desa Sukanegara tahun 2010/2015

Tabel 4. Tabel Pemerintahan Umum Desa Sukanegara

No. Uraian Keberadaan

1 Pelayanan Kependudukan Ada
2 Pemakaman Ada
3 Perijinan Ada
4 Pasar tradisional Ada
5 Ketentraman dan tibum Ada

Sumber: Data Profil Desa Sukanegara tahun 2010/2015

Pelaksanaan kependudukan dilaksankan setiap hari jam kerja, terkadang ada juga

penduduk yang datang pada sore atau malam hari dirumah aparat desa, hal ini bisa

saja dimaklumi kerena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga

kesibukan bekerja di siang hari. Pada Desa Sukanegara memiliki 8 lokasi

pemakaman dipimpin oleh ulama/kaum setempat dan dilaksakan secara gotong

royong oleh warga. Perijinan yang ada diantaranya adalah ijin keramain dan ijin

tinggal. Ijin keramian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa

dalam jumlah banyak, misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan orkes/orgen. Ijin ini

selain ke pemerintah desa juga diteruskan ke USPIKA.
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B. Gambaran Desa Sukanegara saat ini

1. Umum

1.1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Sukanegara memiliki luas desa ±3605Ha dengan berbatasan

sebelah utara langsung dengan Desa Way Galih, sebelah selatan

dengan Desa Galih Lunik, sebelah barat dengan Desa Lematang

dan Desa Sabah balau dan sebelah timur berbatasan langsung

dengan Desa Serdang.

1.2. Kondisi Geografis

Desa Sukanegara memiliki ketinggian  tanah ±200m dari

permukaan laut. Orbitrasi atau jarak dari pusat pemerintah desa

adalah sebagai berikut :

a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan :  12 km.

b. Jarak dari ibukota kabupaten : 52 km.

c. Jarak dari ibukota provinsi : 20 km.

d. Jarak dari ibukota Negara : -

Jumlah Dusun di Desa Sukanegara terdiri dari 6 dusun :

a. Dusun I (Banjarsari)

b. Dusun II (Sukamulya)

c. Dusun III (Kemang)

d. Dusun IV (Gunung Besi)

e. Dusun V (Talang Bayur)

f. Dusun VI (Perumnas)
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2. Keadaan Sosial Desa Sukanegra

2.1. Kependudukan

Jumlah usia produktif lebih banyak disbanding dengan usia anak-

anak dan lansia. Perbandingannya menurut Profil Desa Sukanegara

adalah 22,6% : 69,3% : 8.1%. Dari 3540 jumlah penduduk yang

berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan yang

hampir seimbang.

2.2.Kesejahteraan

Jumlah KK prasejahtera mendominasi yaitu 26,4% dari total KK.

KK sejahtera sebanyak 21,5% dan KK kaya sebesar 2%, sedang

2% dan KK miskin sebesar 21,1% yang tertuang dalam buku profil

Desa Sukanegara.

2.3.Tingkat pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama 9 tahun, sudah

mulai meningkat beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD

dan SLTP mendominasi peringkat pertama.

2.4.Mata pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sukanegara adalah

petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun

temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga

minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak

punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain

menjadi buruh tani atau buruh pabrik.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini

akan disampaikan tentang beberapa yang akan diakhiri dengan mengajukan

beberapa saran yang berkaitan dengan analisis faktor tex payer dalam pemungutan

PBB di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang.

A. Kesimpulan

1. Pada Indikator Pengetahuan Wajib Pajak, setiap sub-indikator

menunjukkan hasil mayoritas narasumber menunjukkan hasil yang banyak

yang tidak mengetahui. Mulai dari pengetahuan narasumber terhadap

peraturan atau undang-undang tentang pembayaran PBB, Pengetahuan

tentang Fungsi PBB untuk pembiayan Negara, Pengetahuan tentang

Pengertian PBB serta Pengetahuan mengenai manfaat PBB. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa Tingkat pengetahuan Wajib pajak menjadi salah

satu penyebab rendahnya tingkat pendapatan PBB di Desa Sukanegara.

2. Pada indikator kesadaran Wajib Pajak, setiap sub-indikator menunjukkan

hasil mayoritas narasumber menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah.

Masyarakat Desa Sukanegara memiliki tingkat kesadaran yang rendah

terkait dengan pajak bukan upeti, pentingnya membayar pajak tiap tahun,

membayar pajak tepat waktu adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia
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itu sendiri. Sehingga dapat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak

sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pajak di Desa

Sukanegara.

3. Pada indikator tindakan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa tindakan

masyarakat mengenai segera membayar pajak jika sudah mendapat SPPT,

tindakan mengenai tunggakan pajak sampai saat ini serta tindakan untuk

selalu mengingatkan diri anda sendiri, keluarga dan tetangga tentang

pentingnya membayar pajak masih sangat minim. Untuk itu maka

rendahnya tindakan narasumber menunjukkan bahwa indikator tindakan

menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendapatan pajak di Desa

Sukanegara.

4. Sehingga dari ketiga indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor Tax

Payer yang terdiri dari pengetahuan, kesadaran dan tindakan, sangat

berpengaruh pada pendapatan PBB di Desa Sukanegara Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketiga indikator di

atas, maka ada beberapa saran untuk masyarakat Desa Sukanegara :

1. Agar dilakukannya koordinasi antara Dirjen pajak dengan masyarakat

secara luas, jadi adanya mekanisme jemput bola dari dirjen pajak. Hal ini

dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti

substansi dari pajak itu sendiri. Sehingga pihak Pemerintahlah yang harus

proaktiv kepada masyarakat.
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2. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan

pentingnya membayar pajak, usaha yang dapat dilakukan oleh

pemerintah adalah dengan memberikan sosialisasi tentang

pentingnya membayar pajak serta sosialisasi tentang efek jera dari

penunggakan pajak, agar dapat menumbuhkan kesadaran wajib

pajak itu sendiri.

3. Untuk meningkatkan tindakan wajib pajak dalam upaya

peningkatan pendapatan pajak dapat dengan cara mempermudah

proses administrasi pembayaran pajak agar wajib pajak terutama

yang berada di Desa Sukanegara dapat dengan mudah membayar

pajak. Jika hal tersebut sudah ditingkatkan maka pendapatan PBB

juga akan meningkat.
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