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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang di dalamnya 

terdapat pembangunan baik itu tanah ataupun bangunan. Tanah ataupun 

bangunan tersebut digunakan sebagai Rumah tinggal, Bangunan usaha, 

Pusat perbelanjaan, Kolam renang, Jalan tol dan lain sebagainya. 

Pembangunan sendiri tidak sedikit memerlukan pembiayaan yang sangat 

besar. (Salsiah Alisjahbana & Murniningtyas, 2018) 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling besar di 

Indonesia sehingga dapat membantu pembangunan serta sangat penting 

fungsinya baik untuk sekarang ataupun masa depan. Pajak sendiri 

sumbernya dapat diperbaharui berdasarkan perkembangan, dan pajak 

mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara yang 

nantinya akan dikembalikan untuk kebutuhan masyarakat luas. (Maulida, 

2018) 

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada 

perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, 

ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah perilaku positif 

penderita dalam mencapai tujuan terapi. Kepatuhan merupakan suatu 



2 
 

 
 

bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah 

ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. (Rosa, 2018)  

Menurut Widayati dan Nurlis yang dikutip dalam penelitian 

Ramadiansyah, Sudjana, & Dwiatmanto (2014) menguraikan beberapa 

bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk 

membayar pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan 

bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, mengungkapkan 

bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan 

membayar pajak. (Oka Pradnyana & Purba Astakoni, 2018) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang 

ada di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang 

dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan dimana dasar pengenaan 

pajak tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan 

diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang 

(SPPT) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masyarakat akan tahu berapa 

jumlah yang harus di bayarkan. (Badan Pengelola Pendapatan Daerah, 

2018) 

SPPT ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) SPPT itu sendiri merupakan 

dokumen yang dapat menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan 

Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah 

ditentukan. 

  



3 

 

  

 

Tahun 
Wajib 

Pajak 

Rencana 

Target 

Realisasi 

Penerimaan 

2018 3.728 324.770.000 286,729,578 

2019 3.789 329.987.000 341,876,816 

2020 3.876 329.133.000 225,619,723 

 

Tabel 1.2 

Wajib Pajak, Target dan Realisasi Kelurahan Nanggeleng 
Sumber : (BPKD Kota Sukabumi, 2020) 

Kelurahan Nanggeleng sendiri bertugas untuk mengumpulkan SPPT 

PBB yang telah diserahkan oleh UPT PBB-P2 & BPHTB Kota Sukabumi. 

Yang selanjutnya SPPT PBB tersebut akan diserahkan kepada masyarakat 

wajib pajak yang ada di Kelurahan Nanggeleng. Objek pajak dalam pajak 

bumi dan bangunan (PBB) adalah Objek Bumi terdapat Sawah, Ladang, 

Kebun, Tanah. Bangunan Rumah tinggal, Bangunan usaha, Gedung 

bertingkat, Pusat perbelanjaan, Kolam renang, Lapangan Olahraga. 

(Sukabumi, 2012) 

Di Kelurahan Nanggeleng sendiri masih ada masyarakat yang belum 

mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang 

(SPPT) baik itu 2 tahun yang lalu ataupun 3 tahun yang lalu. Kepatuhan 

Wajib Pajak terhadap pembayaran PBB ini tidak diketahui oleh Kelurahan 

untuk tahun sekarang. Sebelumnya terdapat keterangan di depan rumah 

masing-masing apabila sudah lunas membayar pajak. 

  



4 
 

 
 

Berdasarkan pernyataan di atas perlu adanya kesadaran dan peran 

serta masyarakat untuk ikut membayar pajak sehingga dapat menghasilkan 

pendapatan yang lebih besar dari pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis tertarik mengambil judul “TINJAUAN TINGKAT 

KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) DI KELURAHAN 

NANGGELENG” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

menemukan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kelurahan Nanggeleng? 

2. Apa saja Faktor yang dapat menghambat dalam pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kelurahan Nanggeleng? 

3. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkatkan pembayaran pajak 

bumi dan bangunan di Kelurahan Nanggeleng? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dari permasalahan 

yang akan dibahas oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Nanggeleng. 

2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang dapat menghambat dalam 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Nanggeleng. 
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3. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkatkan 

membayar pajak di Kelurahan Nanggeleng. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai beberapa 

masalah yang muncul dalam dunia kerja mengenai perpajakan 

khususnya  Pajak Bumi dan Bangunan, dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi penulis dan diharapkan dapat memahami lebih 

dalam. 

2. Bagi Pembaca 

Manfaat untuk pembaca dapat menambah pengetahuan dan untuk hasil 

dari Laporan Tugas akhir ini diharpkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi mengenai tingkat kepatuhan dan kontribusi pajak bumi dan 

bangunan. 

1.5 Metode Penelitian 

Penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif. Menurut Mohammad  Nazir (1988) dalam 

(Syama et al., 2019)  metode deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  

penelitian  status  sekelompok  manusia, suatu objek, set kondisi,  sistem 

pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.   Tujuan   dari   

penelitian   deskriptif   ini   adalah   untuk   membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai berbagai fakta, 

sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 

dan studi lapangan. 

a. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data 

yang relevan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, artikel, 

catatan, karya ilmiah, internet, jurnal, artikel dan sebagainya. 

b. Studi lapangan adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung oleh peneliti terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

suatu instansi atau perusahaan, yaitu dengan cara wawancara dan 

observasi. 

a) Wawancara adalah suatu komunikasi secara langsung yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi. 

b) Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek 

yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang nyata, dengan 

tujuan observasi ini untuk memahami masalah yang terjadi terhadap 

judul yang diambil oleh peneliti. 

1.6 Tempat Penelitian 

Penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam menyusun LTA (Laporan Tugas Akhir), yang berlokasi 

di Kantor Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang yang beralamat di 

Jalan Pelda RE. Suryanta Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang 

Kota Sukabumi Jawa Barat 43145. 
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1.7 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

untuk penelitian Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Tingkat 

Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan 

(PBB-P2) Di Kelurahan Nanggeleng”, membutuhkan waktu selama 1 (satu) 

bulan dimulai dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 

2021. Jadwal penelitian tertera pada Tabel 1.3 

 

Tabel 1.3 
Jadwal Penelitian 

 

No. 

 
Keterangan 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Praktek 

Kerja 

Lapangan 

(PKL) 

                    

2 Pengumpulan 

Data LTA 
                    

3 Pengajuan 

Judul 
                    

4 Penyusunan 

LTA 
                    

5 Bimbingan                     

6 Sidang                     


