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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain peneriman 

lainnya yaitu penerimaan negara bukan pajak maupun pendapatan hibah. 

Penerimaan pajak memiliki peranan penting bagi pemerintah untuk menciptakan 

perluasan kapasitas fiskal nasional yang berujung pada peningkatan belanja 

pemerintah (Cahyani, 2018). Definisi pajak menurut UU No.6 Tahun 1983 

sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh undang- undang, yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.   

 Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yaitu pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan suatu bentuk tindak 

lanjut kebijakan otonomi daerah. Dimana sebelum dikeluarkannya Undang-

undang tersebut semua pengelolaan pajak bumi dan bangunan diambil alih oleh 

pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian sebesar 

64,8%.  

Pajak bumi dan bangunan adalah merupakan pajak yang bersifat objektif 

yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan 

objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek 
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pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam 

menentukan besarnya pajak terutang. Dengan berlakunya undnag-undang Nomor 

33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan 

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintah negara. Pemerintah memberikan kebebasan bagi 

masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola 

pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki keuangan 

daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa 

Tengah yang sedang mengalami perkembangan di bidang industri. Kabupaten Pati 

mempunyai potensi industri yang sangat bagus karena di pati banyak perusahaan-

perusahaan besar yang dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian 

masyarakatnya karena banyak tercipta lowongan pekerjaan. Dengan adanya 

perusahaan-perusahaan tersebut maka dapat menekan tingkat pengangguran yang 

ada di Kabupaten Pati, karena tercipta lapangan kerja pula maka wajib pajak yang 

di pati akan meningkat, karena setiap masyarakat yang berpenghasilan akan di 

wajibkan memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak). Kemauan wajib pajak dalam 

membayar pajaknya sangatlah penting dalam hal ini khususnya untuk pembayaran 

wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terdaftar di Badan Pengelolaan, 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Pati. 
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             Salah satu desa di Kabupaten Pati yang masih tergolong mengalami 

fluktuatif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Desa 

Winong Kecamatan Pati. Penerimaan pajak yang masih mengalami fluktuatif 

dapat dijelaskan diketahui dari peneriamaan reliasasi pajak yang belum sesuai 

dengan ketetapan pajak yang telah ditentukan. Berikut data realisasi pajak bumi 

dan bangunan (PBB) dalam rentang 5 tahun terakhir: 

Tabel 1.1 

Data Realisasi PBB Desa Winong, Kec. Pati, Kab. Pati tahun 2017-2021 

Tahun 

Ketetapan Realisasi Piutang 

% 
Pokok 

Jumlah 

SPPT 
Pokok 

Jumlah 

SPPT 
Pokok 

Jumlah 

SPPT 

2017 212.308.836 2.914 197.819.932 2.580 14.488.904 334 93,18% 

2018 212.956.516 2.930 199.340.420 2.528 13.616.096 402 93,61% 

2019 257.871.862 2.936 240.325.409 2.430 17.546.453 506 93,20% 

2020 288.387.104 2.977 288.387.104 2.977 - - 100% 

2021 383.854.923 3.072 383.854.923 3..072 - - 100% 

Sumber: Open Data BPKAD Pati, 2022. 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017-2019 

pemerintah memiliki beberapa piutang pajak dari wajib pajak bumi dan bangunan 

(PBB) yang mengakibatkan ketidaksesuaian realisasi dengan ketetapan pajak. 

Adanya piutang pajak yang dimiliki wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat  

menggambarkan bahwa masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat 

selaku wajib pajak, untuk membayar pajak, meskipun PBB-P2 di Kabupaten Pati 

telah menjadi sumber pendapatan asli daerah. 

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk 

tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan 
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perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak 

itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat 

harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah 

untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintah yang 

mengurusi segala kepentingan rakyat.(Andrea dan teguh,2017). Salah satu cara 

untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan 

taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. (Andrea 

dan teguh,2017). 

Kesadaran merupakan keadaan dimana wajib pajak paham dan mengerti 

perihal pajak, serta mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak . 

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak mendorong wajib 

pajak untuk aktif membayar pajak (Yosy, 2021). Kesadaran wajib pajak dapat 

dikatakan sebagai sikap wajib pajak yang taat dan secara sukarela membayar 

pajaknya tepat waktu. Wajib pajak yang taat membayar pajak akan membuat roda 

pemerintahan berjalan lancar, hal ini akan mempercepat pembangunan nasional. 

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat 

berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada 

wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini 

serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat. Pemerintah 

juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak 

yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan 

untuk diri sendiri (Linda, 2021). 
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Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah salah satu keadaan 

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara asing kesulitan memungut 

pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan (Salmah,2018). Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah 

memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan pada wajib pajak 

bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yang baik tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat pendidikan, sosialisasi dan 

pengetahuan wajib pajak. 

Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahma, 

2020). Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan 

lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang 

memperoleh informasi. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan 

menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Bagi masyarakat yang 

berpendidikan tinggi tentunya lebih mengerti dan lebih paham tentang pentingnya 

membayar pajak sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara. Wajib pajak 

yang mempunyai pendidikan rendah akan cenderung mempunyai sikap 

perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib pajak yang mempunyai pendidikan 

lebih tinggi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2018) menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian  Riva (2019) 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Penelitian Karyadi (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Penelitian yang dilakukan oleh 

Rahma (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan 

untuk mengguggah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang 

peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak bumi dan 

bangunan. Adanya sosialiasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dapat 

membuat wajib pajak paham dan patuh membayar pajak. Sosialisasi pajak 

merupakan suatu bentuk penyampaian informasi berupa nasehat dan arahan 

kepada masyarkat akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi pajak yang 

intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal 

yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada 

wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena 

rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami 

bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasian (2021) menyatakan bahwa 

sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi 

perpajakan berpengaruh terhadap kesaran wajib pajak. Penelitian yang dilakukan 
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oleh Steffi (2021) dan Riva (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Gusar (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam 

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, 

maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semua wajib 

pajak tanpa tergantung dengan latar belakang Pendidikan, mereka setuju bahwa 

Pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Meningkatnya 

pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif 

terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan 

wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak 

dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh 

pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media 

informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yosy (2021) menyatakan bahwa 

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan 

pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.  Penelitian Ni Kadek (2021) 

dan Steffi (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Wina (2021) dan Megi (2020) 

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
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1.2. Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan prestasi 

kerja, maka perlu pembatasan dalam penelitian ini yang terdiri dari: 

1. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel eksogen dan variabel 

endogen. Adapun variabel eksogen dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan, sosialisasi, pengetahuan wajib pajak, sedangkan variabel 

endogen dalam penelitian adalah tax awarenes dan kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Obyek penelitian ini pada wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa 

Winong Kecamatan Pati. 

1.3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah terkait dengan data yang 

dapat dilihat pada table 1.1 dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih 

terdapat tunggakan PBB-P2 di desa winong, dengan demikian dapat diindikasikan 

bahwa kepatuhan pajak masyarakat desa winong masih belum maksimal. Dalam 

penelitian ini diduga kepatuhan wajib pajak PBB di desa winong di pengaruhi 

oleh tingkat Pendidikan, sosialisasi,dan pengetahuan pajak dengan tax awareness 

sebagai variable mediasinya. Hal tersebut dapat dinyatakan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tax awarenes wajib 

pajak bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati? 

2. Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap tax awarenes wajib pajak bumi 

dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati? 
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3. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tax awarenes 

wajib pajak bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati? 

5. Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan Desa Winong Kecamatan Pati? 

6. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak  terhadap kepatuhan wajib 

pajak bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati? 

7. Bagaimana pengaruh tax awarenes  terhadap kepatuhan wajib pajak bumi 

dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang berkaitan dengan  kepatuhan wajib 

pajak, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tax awarenes wajib 

pajak bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati. 

2. Menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap tax awarenes wajib pajak bumi 

dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati. 

3. Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tax awarenes 

wajib pajak bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati. 

4. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati. 

5. Menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi 

dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati. 
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6. Menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati. 

7. Menganalisis pengaruh tax awarenes terhadap kepatuhan wajib pajak 

bumi dan bangunan Desa Winong Kecamatan Pati. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesadaran 

wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, sosialisasi dan pengetahuan wajib pajak. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai evaluasi perolehan 

pajak daerah atas pajak bumi dan bangunan agar dapat membangun sistem 

dan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada 

pihak yang berkepentingan. Selain itu, sebagai bahan masukan kepada 

para wajib pajak pajak bahwa adanya tingkat pendidikan, sosialisasi dan 

pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan sehingga wajib pajak 

menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan dan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

 


