
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem 

pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu Self Assesment System. 

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa 

Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi 

kepatuhan formal. Pada saat SPPT sampai di tangan wajib pajak tentunya 

akan menimbulkan respon dari wajib pajak. Mungkin sebagian wajib pajak 

yang memiliki kepatuhan akan langsung membayar pajak terutangnya. 

Semua jenis pajak yang dipungut memerlukan kepatuhan guna mencapai 

jumlah penerimaan pajak yang optimal karena pajak merupakan sumber 

penerimaan yang memberikan peranan sangat berarti sebagai penyedia 

dana untuk pembiayaan fungsi pemerintah. Salah satu jenis pajak yang 

dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat berperan 

juga sebagai fungsi kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan 

selain fungsi budgetair. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang 

bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh 

keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa 

yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (UU NO. 12 

Tahun 1994). 



 
 

Kepatuhan perpajakan merupakan isu penting dalam sistem 

pemungutan pajak, beberapa masalah maupun kendala dalam kepatuhan 

masih menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan informasi 

dari Kantor Pelayanan Pajak Prtama di wilayah Kota Bandung, tunggakan 

pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Bandung meningkat dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir. Untuk tahun 2011 ini, target pendapatan PBB 

kembali tidak mencapai sasaran. Pasalnya, beberapa perusahaan besar 

menunggak membayar PBB pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 

Kota Bandung. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung tidak mencapai 

target karena banyak perusahaan yang menunggak. Tunggakan PBB 

terbesar masuk dalam kategori yang penghasilan wajib pajaknya lebih dari 

Rp 2.000.000,00. Sementara itu, beberapa pengusaha di Bandung   

mengaku bahwa pengusaha memang semakin kesulitan membayar pajak 

bumi dan bangunan. Para pengusaha meminta agar perhitungan pajak 

tersebut direvisi dulu. Dalam kondisi seperti ini, mereka membutuhkan 

keringanan pajak. 

Fenomena diatas juga didukung dengan masalah Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Kota Bandung baru tertagih sebesar 37% atau sekitar 

Rp79,8 miliar dari target 2008 sebesar Rp214 miliar. Padahal hanya empat 

bulan lagi atau sudah masuk pada triwulan ke-3 dan PBB wajib mencapai 

target. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung Yossi 

Irianto menyebutkan, saat ini ada 451.150 wajib pajak. Dari jumlah 

tersebut  sekitar 20%-nya merupakan wajib pajak di atas Rp 2.000.000,00 



 
 

atau wajib pajak besar dan 80% jumlah PBB penyumbangnya adalah 

kalangan wajib pajak besar yang kebanyakan merupakan perusahaan ini. 

Namun, kalangan ini masih banyak yang menunggak pajak, seharusnya 

wajib pajak perorangan dan rumah tangga yang prosentase patuhnya lebih 

tinggi, ini menjadi tugas bagi kita dalam pengelolaan pendapatan daerah. 

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan operasi sisir door to door. 

Dalam menggelar operasi itu pihaknya akan menerjunkan 112 personel 

yang akan terjun langsung mengunjungi rumah-rumah warga yang belum 

membayar pajak. Batas akhir pembayaran pada Minggu   mendatang. Dan 

akan diberikan denda hingga 2% per bulan jika lewat dari batas yang 

ditetapkan. Dalam operasi tersebut, juga akan memaksimalkan camat dan 

lurah untuk terus mengingatkan dan menagih pada publik dan pajak harus 

bisa terus tertagih oleh Dispenda (Yossi, 2008). 

Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi 

kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan 

pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut 

diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Dalam rangka 

menciptakan keadilan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, 

maka diatur kebijakan tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.  

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

pasal 19, bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak 

yang terhutang. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 



 
 

pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak (Hairul 

Pahmi, 2009). 

Menyangkut persentase pemberian pengurangan ini khusus untuk 

veteran aturannya adalah sudah baku yaitu 75% sedangkan untuk yang lain 

belum ada sehingga menimbulkan ketidaksamaan. Pemberian pengurangan 

Pajak Bumi dan Bangunan di KPPBB/KPP Pratama antara satu dengan 

yang lain bervariasi tergantung kebijakan masing-masing. Artinya bahwa 

persentase pemberian pengurangan masih bersifat subjektif. Di era 

modernisasi DJP yang sekarang sedang berlangsung perlu adanya 

kepastian, transparansi dan keadilan sehingga diperlukan paraturan yang 

baku agar tidak ada complain dari wajib pajak paling tidak dapat 

meminimalisir (Sujono, 2009). 

Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan keadilan bagi para 

wajib pajak, khususnya wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi 

kewajiban pajak terutangnya. Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah 

berharap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dicapai sesuai 

dengan target dan bisa mengubah cara pandang wajib pajak terhadap Pajak 

Bumi dan Bangunan bahwa pajak tersebut bukanlah sesuatu hal yang 

menakutkan dan harus dihindari. Bedasarkan informasi dari salah satu 

kepala bagian seksi pengawasan dan konsultasi (waskon), setelah wajib 

pajak diberi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, mereka menjadi 

lebih patuh untuk membayar pajak pada tahun berikutnya. Karena, yang 

dirasa oleh wajib pajak, mereka telah diberi keringanan sehingga dapat 



 
 

dengan mudah memenuhi segala kewajiban perpajakannya lagi tanpa 

menjadi beban seperti sebelumnya. Namun, masih ada kendala mengenai 

besaran persentase pemberian pengurangan yang belum memiliki acuan 

(Wandi, 2009). 

Di sisi lain, sesuai dengan sifatnya bahwa PBB adalah pajak 

obyektif sehingga dalam pengenaan pajaknya yang dilihat didasarkan 

kepada keadaan obyeknya dan tidak dipengaruhi oleh subyek pajaknya. 

Meskipun demikian, jika wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang 

pribadi tidak mempunyai kemampuan disisi keuangannya maka wajib 

pajak tersebut dapat menggunakan haknya dengan mengajukan 

pengurangan pajak sesuai dengan pasal 19 undang- undang PBB. Dalam 

menyelesaikan permohonan pengurangan PBB baik yang diajukan wajib 

pajak orang pribadi atau pun wajib pajak badan aturan yang digunakan 

adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/PJ.6/1999 

tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian pengurangan PBB. 

Pada peraturan tersebut persyaratan keduanya  hanya berbeda pada wajib 

pajak badan harus dilampiri dengan Foto copy SPPT tahun sebelumnya 

dan Laporan Keuangan Perusahaan, sedangkan untuk persyaratan lainnya 

sama, yaitu SPPT tahun pajak yang diajukan dan foto copy STTS tahun 

sebelumnya. Dengan persyaratan tersebut, jelas wajib pajak sebelum 

mengajukan permohonan pengurangan PBB terlebih dahulu harus 

membayar lunas tahun sebelumnya, karena STTS (Surat Tanda Terima 

Setoran) pada dasarnya akan diberikan apabila telah dibayar lunas sesuai 



 
 

nominal yang tercantum. Kenyataan ini, nampaknya sulit untuk dapat 

dipenuhi oleh wajib pajak yang pajak terhutangnya cukup besar. 

Kebijakan yang telah diambil membolehkan kepada wajib pajak badan 

untuk mengangsur pembayaran PBB terhutang sampai dengan batas waktu 

jatuh tempo pembayaran. 

Untuk itu maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 

10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian 

Pengurangan PBB perlu ditinjau kembali, khususnya terkait dengan 

persyaratan bagi wajib pajak dan besaran persentase agar dapat 

memudahkan pelaksanaan di lapangan dan dapat memberikan rasa 

keadilan bagi wajib pajak. Hal tersebut diharapkan agar dapat menekan 

permasalahan yang terjadi di daerah mengenai pengurangan PBB. 

Hal tersebut didukung dengan fenomena bahwa masih terdapat 

masalah dalam penentuan persentase pengurangan pajak bumi dan 

bangunan di Kantor Pelayan Pajak Pratama di wilayah Bandung. Di dalam 

menentukan berapa besarnya persentase pengurangan yang pantas 

diberikan kepada wajib pajak masih sangatlah bias, karena penentuan 

besaran persentase tersebut antara kebijakan waskon satu dengan waskon 

yang lain berbeda-beda dan tidak memiliki kesamaan yang pasti (Sony, 

2010). 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor 

pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap 

pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya sangat 



 
 

besar. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan, maka diatur kebijakan tentang pengurangan Pajak Bumi 

dan Bangunan. Dengan adanya kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga dapat menggugah kepatuhan Wajib Pajak untuk 

membayar Pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan undang-undang. 

Berkenaan dengan hal diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Atas Pengurangan Pajak 

Bumi dan Bangunan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Material 

Wajib Pajak Orang Pribadi.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP 

wilayah Kota Bandung? 

2. Bagaimana tingkat kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 

memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di KPP wilayah Kota 

Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 

kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP wilayah Kota 

Bandung? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai 



 
 

pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan dan kepatuhan material 

wajib pajak orang pribadi. Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan di KPP wilayah Kota Bandung. 

2. Untuk megetahui bagaimana kepatuhan material Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di KPP 

wilayah Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan terhadap kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP 

wilayah Kota Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah 

pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang 

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Material Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah 

Kota Bandung. 

2. Bagi Instansi 

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang 

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Material Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah 



 
 

Kota Bandung. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam 

penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Atas 

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Material Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

di wilayah Kota Bandung. 

1.4.2 Kegunanan Praktis 

Sebagai tambahan informasi mengenai Analisis Atas Pengurangan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang Mempengaruhi Kepatuhan Material 

Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga akan menjadi lebih baik dan 

berkembang. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada KPP 

wilayah Kota Bandung. 

No 
Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) 
KODE 

1 KPP Pratama Bojonegara 428 

2 KPP Pratama Cibeunying 423 

3 KPP Pratama Cicadas 429 

4 KPP Pratama Karees 424 

5 KPP Pratama Tegallega 422 

  

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret 

2012 sampai dengan selesai. 

 


