
 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA 

DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN  

(Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) 

 
 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Akuntansi 

Syari‟ah 

 

 

Oleh: 

 

Ema Santika Yana 

NPM: 1751030144 

 

Program Studi : Akuntansi Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442/2021 



 

i 
 

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN 

KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN 

MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  

(Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Akuntansi 

Syari‟ah 

 

 

Oleh: 

 

Ema Santika Yana 

NPM : 1751030144 

 

Program Studi : Akuntansi Syariah 

 

 

 

 

Pembimbing 1: DR. H. Rubhan Masykur, M.Pd. 

Pembimbing 2: Muhammad Kurniawan, M.E.Sy. 

 

 

 

 

AKUNTANSI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442/2021 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mempermudah serta untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami makna judul pada skripsi ini 

yaitu: Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Kesadaran 

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan). 

Serta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul 

skripsi ini, maka penulis perlu menjabarkan secara singkat kata-

kata istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai 

antara satu variabel dengan variabel lain.
1
 

2. Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain.
2
 

3. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan 

Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa 

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada aparatur desa.
3
 

4. Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.
4
 

5. Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan 

masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara 

berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan 

                                                             
1
Sugiyono, Penelitian Administratif, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal. 7 

2 Thoha dan Miftah, Kepemimpinan dalam Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), hal. 49 
3 Edi Supriadi, Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan 

Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa,Jurnal IUS 

Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2, Agustus 2015, hal. 3 
4 Siti Salmah, Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Jurnal 

Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018, hal. 2 
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menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak.
5
 

6. Menurut Perspektif  Islam pajak dikenal dengan Adh-Dharibah 

atau bisa juga disebut dengan Al-Maks, yang artinya “pungutan 

yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”.
6
 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan 

judul ini ialah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana 

penanggan kepala desa dan ketaatan wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Pajak adalah salah satu penyumbang pendapatan terbesar di 

Indonesia, dimana pajak tersebut digunakan untuk salah satu 

sumber pembangunan nasional untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.Di Indonesia pajak terdapat beberapa 

jenis pajak yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana PBB merupakan 

pajak yang sebagian besar akan di kembalikan ke daerah untuk 

kegiatan pembangunan daerah dan otonomi daerah sedangkan 

sisanya sekitar 10% akan kembali ke pusat.
7
 

 Sebagaimana halnya yang termuat dalam objek pengertian 

PBB bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan 

bangunan.Bumi melingkupi permukaan bumi dan tubuh bumi 

yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan meliputi konstruksi 

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 

dan/atau perairan. Bangunan terdiri dari jalan lingkungan, 

melingkupi satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, 

kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, 

                                                             
5
Siti Salmah, Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Jurnal 

Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018, hal. 2 
6 Majalah Pengusaha Muslim,Edisi 18 Vol. 2, Juni-Juli 2011, hal. 42 
7Rohkhani Imti Nati, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi 

Pemerintah, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kalikotes, 

Kabupaten Klaten” (Skripsi program S1 Universitas Widya Dharma, Klaten, 2019) , 

hal. 17 
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dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air 

dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan 

keuntungan. 

 Adapun yang termasuk dalam pengecualian dari objek PBB 

adalah bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk 

kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk mencari 

keuntungan, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala 

dan sejenisnya. Selain itu, yang tidak termasuk dalam objek PBB 

adalah hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan 

tanah negara yang belum dibebani suatu hak, serta bumi dan 

bangunan yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatik dan 

konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, digunakan oleh 

badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan 

oleh Menteri Keuangan.
8
 

 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan  

Kabupaten Way kanan 2017-2019 

Kecamatan 

Subdistrict 

Penduduk(ribu) 

   Tahun 2017 

Penduduk(ribu) 

    Tahun 2018 

Penduduk(r

ibu) 

Tahun 2019 

Banjit 45,32 45,65 45,95 

Baradatu 38,95 39,02 39.062 

Gunung 

Labuhan 

29,36 29,64 29.908 

Kasui 31,38 31,53 31.661 

Rebang 

Tangkas 

21,69 21,93 22.152 

Blambanga

n Umpu 

64,11 65,40 66.661 

Way Tuba 22,84 23,15 23.445 

Negeri 36,93 37,49 38.032 

                                                             
8
 Supramono dan Theresia, PERPAJAKAN INDONESIA – Mekanisme dan 

Perhitungan, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal.141 
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Agung 

Bahuga 9,77 9,76 9.745 

Buay 

Bahuga 

19,34 19,33 19.313 

Bumi 

Agung 

25,71 25,83 25.928 

Pakuan 

Ratu 

40,02 40,33 40,62 

Negara 

Batin 

38,42 39,04 39.655 

Negeri 

Besar 

18,10 18,04 17.977 

Way 

Kanan 

441,92 446,11 450.109 

 

 Pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan 

dimana dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) sebuah pungutan wajib yang diambil oleh 

pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai 

tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan 

menengah. PBB muncul sebab adanya keuntungan ekonomi yang 

didapatkan para pemilik bangunan, entah itu sebagai tempat 

tinggal atau memulai sebuah usaha.Besarannya pun pasti 

berbeda-beda. Lebih lanjut, PBB memiliki sifat kebendaan jadi 

subjek yang berada di dalamnya tidak akan terhitung sebagai 

pajak. Jelasnya, PBB murni akan menghitung berdasarkan berapa 

besar dan luas bangunan tersebut bukan „orang‟ ataupun „benda‟ 

penunjang lainnya. Ada beberapa objek yang dihitung sebagai 

PBB, tergantung dari keberadaanya.
9
 

 

 

 

                                                             
9
 Bapenda Asahan, “Ini Manfaat Bayar Pajak  Bumi dan 

Bangunan”,  Desember 2018,  hal.1 
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Tabel 1.2 

Persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Kecamatan Baradatu 2017-2019 

Tahun Objek 

PBB 

Target 

Penerimaan 

PBB 

Realisasi 

Penerimaan 

PBB 

     

Persentase 

 

2017 16.802 326.921.008 305.116.667 93,33% 

2018 18.115 618.474.833 599.752.323 96,97% 

2019 18.267 410.706.945 387.173.542 94,27% 

Sumber: Data di olah dari Badan Pendapatan Daerah Way Kanan 

 Dari data di atas menjelaskan bahwa objek pajak bumi dan 

bangunan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi tidak 

sama dengan penerimaan pajak  bumi dan bangunan dari tahun 

ketahun. Sesuai dengan data diatas dari tahun 2017 hingga 2018 

mengalami kenaikan realisasi penerimaan pajak bumi dan 

bangunan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan  

penerimaan dari sebelumnya dugaan sementara  penurunan 

penerimaan ini akibat dari kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan sedikit menurun dan 

mungkin saja karena menurunan ini akan berpengaruh terhadap 

kesadaran wajib pajak untuk tahun berikutnya dan penerimaan 

pajak bumi dan bangunan menjadi sumber yang berperan penting 

dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dibutuhkan. Untuk 

merealisasikan penerimaan daerah yang sesuai target yang 

diinginkan maka harus ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

khususnya dalam bidang pajak bumi dan bangunan. Karena pajak 

merupakan sumber dana dalam mengisi penerimaan kas daerah. 

 Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit 

dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak lebih 

tinggi.Kepatuhan pajak dapat diidentifikasikan sebagai suatu 

keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Secara 

sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam 

persentase pelaporan surat pembertitahuan (SPT). 
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 Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009, pada Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan bahwa Surat 

Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administrasi berupsa bunga dan/atau denda. Pada 

Pasal 14 Ayat 1 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 juga 

menjelaskan penerbitan surat tagihan pajak, dan banyak juga 

pasal lainnya yang terkait dengan penerbitan surat tagihan pajak 

tersebut. 

 Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit di 

capai jika kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak yang 

memiliki kewajiban lebih tinggi. Meskipun Pajak Bumi dan 

Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi 

pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan 

pajakmasih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih 

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan 

masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.Kepatuhan 

yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran 

penarikan pajak.Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan 

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataanya 

negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak 

Bumi dan Bangunan.Masalah kepatuhan wajib pajak adalah 

masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara 

berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan 

menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 

penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak 

yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan 

penerimaan pajak negara akan berkurang.
10

 

 Menurut ajaran islam, pajak dikenal dengan nama adh-

dharibah atau al-maks, yaitu pungutan yang ditarik oleh penarik 

                                                             
10

 Siti Salmah, Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Jurnal 

Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No. 2, April 2018, hal. 2 
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pajak. Pajak juga dikenal sebagai tambahan (tattawwu’) bagi 

kaum muslim setelah zakat yang dipungut secara wajib oleh 

negara selain jizyah dan kharaj dan berbeda sifatnya dan 

karakteristiknya dengan pajak (tax) menurut teori ekonomi non-

islam. Pemberlakuan pajak dalam islam harus adil dan selaras 

dengan semangat nilai-nilai islam serta digunakan untuk 

kepentingan (maslahah) yang lebih besar. Karena itu, sistem 

pajak yang adil harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: 

1. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-

benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan 

maqashid. 

2. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan 

membandingkan dengan kemampuan orang yang 

memikulnya . 

3. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan 

tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.
11

 

  

 Islam juga mengatur mengenai pengeluaran belanja 

masyarakat pada negara yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Artinya Islam 

berkecendrungan untuk membagi kekayaan di kalangan 

masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta 

segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-

hak orang lain, di sisi agama juga mengajarkan untuk saling 

tolong menolong antar sesamanya. 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT (Q.S At-Taubah: 103): 

 

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

irtu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

                                                             
11Havis Arafik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama, 

(Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hal.97 
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ketentraman di jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui. (Q.S: 9: 103)
12

 

 Penafsiran pajak sebagai konsep perpajakan terasa 

menyentakkan pemahaman kita semua dan bisa dipastikan 

banyak mengundang reaksi antara yang pro dan kontra. Akan 

tetapi, seperti lazimnya setiap Muslim yang mencoba 

menafsirkan kembali ajaran agamanya, Masdar F. Mas‟udi pun 

berhujah bahwa yang demikian itulah yang  justru tejadi di masa 

Rasulullah SAW dan kedua Khalifah sesudahnya, Abu Bakar dan 

Umar r.a. dimana pun ada di setiap zaman, yang namanya 

pemerintahan selallu memungut dana wajib dari rakyatnya, 

pungutan dalam administrasi pemerintahan disebut pajak atau tax 

(Inggris) atau dharibah (Arab). Juga pemerintahan Rasullullah 

SAW dan khalifah-khalifah beliau. Bedanya, kata Masdar F. 

Mas‟udi, di tangan pemerintahan “kafir” pajak itu dihayati 

sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara 

(raja) dan semata-mata karena mereka adalah rakyat yang harus 

tunduk kepada raja/negara. Adapun ditangan Rasulullah SAW 

pajak dibayarkan sebagai perintah Allah yang diamanatkan 

kepada negara/pemerintah demi kemaslahatan segenap warga, 

terutama yang lemah.
13

 

 Merasuknya spirit zakat ke dalam rongga badan pajak tidak 

perlu dipahami sebagai proses islamisasi yang memojokkan 

penganut keyakinan atau agama lain. Sebab, yang menjadi 

pesannya adalah: Pertama, hendaknya rakyat tidak lagi 

membayar pajak semata-mata karena takut sanksi negara yang 

bersifat lahiriah dan bisa diakali, tetapi harus dihayati sebagai 

panggilan illahiyah yang suci. Apa lagi ini sifatnya personal, 

langsung pada kesadaran keimanan dalam lubuk hati setiap 

                                                             

12
Kemenag RI, “Qur’an Kemenag”, diakses dari 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103, pada tanggal 17 Desember 2020 

pukul 18.14 

13 Masdar Farid Mas‟udi, Pajak Itu Zakat, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2019), 

hal. 16 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103
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manusia/rakyat sebagai pribadi-pribadi yang otonom. Kedua, 

kepada pihak negara/pemerintah sebagai yang diberi wewenang 

untuk mengelolanya, hendaknya menyadari bahwa uang pajak 

yang ada di tangannya adalah amanat Allah yang harus di-

tasharruf-kan untuk kemaslahatan segenap warga, terutama yang 

lemah dan tidak berdaya, apapun agama dan keyakinannya. 

 Konsep zakat seperti itu memiliki artian keberadaan negara 

menjadi lebih kuat bahkan ada warna transendensinya.Namun, 

diperkuatnya kedudukan negara bukanlah untuk kepentingan 

Negara atau penguasanya itu sendiri.Tidak seperti yang terjadi 

pada negara sekuler, lebih-lebih pada penguasa feodal dan 

otoriter, menguatnya lembaga negara justru sering kali harus 

dibayar dengan diperlemahnya kedudukan rakyat. Dalam konsep 

zakat, negara perlu diperkuat dan harus kuat, tetapi sejauh tetap 

berada dalam kontrol rakyat dan sabatas ia mampu menunaikan 

fungsinya sebagai penjamin keadilan bagi segenap rakyat. 

Dengan kata lain, diperkuatnya Negara hanyalah sebagai sasaran 

antara yang bersifat strategis untuk memperkuat yang bersifat 

fundamental dan tujuan memang harus lebih kuat yakni rakyat itu 

sendiri. Dan kata-kata rakyat sebagai pihak yang harus 

diuntungkan, sekaligus memiliki kewenangan kontrol atas 

jalannya lembaga negara dengan dana zakat (pajak)-nya, 

sebagaimana ditegaskan dalam Surah At-Taubah (9) ayat 60, 

sosoknya adalah jelas. Yakni, segenap warga masyarakat yang 

dimulai penyebutannya justru dari lapisannya yang kurang 

berdaya, yaitu kalangan fakir dan miskin.Hanya dalam kualitas 

demikian itulah keabsahan Negara baik secara formal maupun 

moral bisa dikukuhkan.
14

 

 Zakat yakni pajak yang dibayarkan dengan niat “sedekah 

karena Allah”  untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat, 

terutama yang lemah. Dalam negara feodal zaman dulu pajak 

dikonsepsikan sebagai upeti (dharibah), yakni pungutan sepihak 

oleh penguasa terhadap rakyat, yang penggunanya lebih banyak 

                                                             
14 Masdar Farid Mas‟udi, Pajak Itu Zakat, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2019), 

hal. 17 



10 
 

 
 

untuk kepentingan penguasa sendiri dan kroninya. Dalam negara 

modern kapitalis, pajak dikonsepsikan lebih sebagai imbalan jasa 

(jizyah) dengan penguasa, sehingga orang-orang kaya yang 

membayar pajak besar mendapatkan layanan besar, sementara 

rakyat kecil yang yang membayar pajak kecil atau bahkan tidak 

mampu membayar sama sekali, hanya mendapatkan layanan 

kecil, atau tidak sama sekali. Kecuali sekedar sisa (tricle-down 

effect/ashabah). Pajak dalam islam juga disebut sedekah wajib, 

dalam arti bisa dipaksakan oleh negara dengan sanksi pidana. 

Khalifah Abu Bakar bahkan pernah memerangi pembangkang 

pajak yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab yang juga 

mengaku nabi. Kenapa pembangkang pajak dikenai tindakan 

keras, karena jika ramai-ramai rakyat menolak bayar pajak, 

negara pasti ambruk dan kekacauan serta anarkisme (fawdha) 

terjadi dimana-mana.
15

 

Di Indonesia istilah kharaj ini di kalangan umat islam tidak 

begitu populer. Istilah pajak terhadap tanah dikenal dengan istilah 

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).Namun antara kharaj dan PBB 

terdapat perbedaan yang sangat mendasar.Dalam kharaj, pajak 

dipungut dengan memperhatikan faktor kesuburan tanah. Dalam 

PBB, pajak pajak terhadap tanah dan bangunan tidak 

memerhatikan faktor-faktor tersebut, yang penting setiap tanah 

dan bangunan hak milik dikenakan pajak pertahun.
16

 

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak 

daripada wajib pajak orang pribadi yang toidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.Hal tersebutdikarenakan 

mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha 

mereka.Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat 

dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli 

dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan 

usaha dan pekerja bebas tersebut beranggapan bahwa akan 
                                                             

15 Masdar Farid Mas‟udi, Syarah UUD 1945 Perspektif  Islam, (Bandung: PT 

Mizan Pustaka, 2013), hal. 160 
16 Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal. 133 
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kuran efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan 

pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan 

demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga 

menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran 

dalam pelaporan pajaknya. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, 

maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Tindakan yang diberikan oleh Kepala Desa kurang tepat 

sehingga mengakibatkan tingkat kepatuhan membayar pajak 

yang rendah 

2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak 

PBB memiliki peran besar yang berimbas pada pendapatan 

pajak tak sesuai dengan target pendapatan pajak 

3. Sosialisasi pajak PBB yang masih minim dilakukan 

berdampak kurangnya motivasi wajib pajak untuk secara 

sukarela membayar pajak PBB. 

 
Mengatasi adanya perluasan masalah yang terjadi dalam 

penulisan ini maka penulis membatasi dan memfokuskan 

permasalahan dengan:  

1. Tingkat pecapaian realisasi PBB berdasarkan tingkat target 

pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Baradatu Kabupaten 

Way Kanan Tahun 2017-2019 yang bersumber dari potensi 

penerimaan pajak menurut objek pajak PBB yang terdaftar. 

2. Penangganan terkait tindakan yang sudah dilakukan mengenai 

kepatuhan membayar pajak PBB serta wacana berikutnya 

terkait peningkatan pencapaian target pajak PBB. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka 

perumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Apakah Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

3. Bagaimana Perspektif  Islam mengenai Pajak Bumi dan 

Bangunan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

3. Mengetahui pengaruh perspektif islam mengenai Kepatuhan 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat 

penelitian diharapkan dapat memberikan dua kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang 

akuntansi.Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi bagi 

para masyarakat untuk memahami Pajak PBB dan 

/pengalokasian DBH Pajak PBB. Dan juga melalui penelitian 

ini diharapkan sebagai acuan informasi tentang Pajak PBB 

untuk membantu praktek sosialisasi mengenai Pajak PBB 

serta dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak PBB. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Penelitian 

Penelitian 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Data 

Hasil 

Penelitian 

Mocham

mad Rizal 

Firmansy

ah dan 

Basri 

Musri 

(2019) 

Analisis 

Permasala

han 

Eksternal 

dan 

Internal 

Pada 

Perpajaka

n Atas 

Dana 

Desa 

a. Variabel 

Independen 

- Permasalaha

n eksternal 

- Permasalaha

n internal 

b. Variabel 

Dependen 

- Perpajakan 

atas dana 

desa 

Analisis 

deskriptif 

dan studi 

kasus 

Ada 

beberapa 

desa yang 

pemimpinn

ya belum 

paham 

pentingnya 

administras

i 

perpajakan. 

Seperti 

contoh di 

Desa 

Setiadarma

, belum ada 

pengawasa

n terkait 

dengan 

pengelolaa

n pajak di 

desanya 

terkait 

dengan 

kepatuhan 

pembayara

n pajak. 

Sebaliknya
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, di Desa 

Limusnung

gal, aparat 

desa turun 

langsung 

ke RT/RW 

mengingat

kan kepada 

warga 

untuk 

segera 

membayar

kan 

pajaknya. 

Selain itu, 

kepemimpi

nan yang 

kuat juga 

tercermink

an dari 

perekrutan 

anak muda 

untuk 

menjadi 

bagian 

aparat 

desa. 

Afdullah 

Sineke 

dkk  

Kepemim

pinan 

Kepala 

Desa 

Dalam 

Meningka

tkan 

Pelayanan 

Publik di 

a. Variabel 

Independen 

- Kepemimpin

an kepala 

desa 

b. Variabel 

Dependen 

- Meningkatka

n pelayanan 

Metode 

kualitatif 

Pemerintah 

Desa 

Atoga 

Timur 

sudah 

bagus di 

dalam 

mendorong 

dan 
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Desa 

Atoga 

Timur 

Kecamata

n 

Motongka

d 

publik di 

desa Atoga 

Timur 

Kecamatan 

Motongkad 

menggerak

kan parah 

aparatur 

Desa untuk 

lebih baik 

didalam 

melakukan 

suatu 

kegiatan-

kegiatan 

birokrasi di 

Desa. 

Frisillia 

Jolanda 

Kalalo 

dkk 

Pengaruh 

Kepemim

pinan 

Kepala 

Desa 

Terhadap 

Peningkat

an 

Kesadara

n 

Masyarak

at Dalam 

Membaya

r Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

di Desa 

Kaayuran 

Bawah 

Kecamata

n 

Langowa

n Selatan 

Kabupate

a. Variabel 

Independen 

- Kepemimpin

an 

b. Variabel 

Dependen 

- Kesadaran 

masyarakat 

dalam 

membayar 

pajak 

Analisa 

deskriptif 

kuantitatif 

Kepemimp

inan 

Kepala 

Desa 

Kaayuran 

Bawah 

Kecamatan 

Langowan 

Selatan 

berpengaru

h positif 

dan sangat 

ignifikan 

terhadap 

tingkat 

kesadaran 

masyarakat 

dalam 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan 

(PBB). 

Penerapan 
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n 

Minahasa 

gaya 

kepemimpi

nan 

transforma

sional oleh 

Kepala 

Desa 

cenderung 

lebh efektif 

meningkat

kan 

kesadaran 

masyarakat 

dalam 

membayar 

PBB, 

khususnya 

di desa 

Kaayuran 

Bawah 

Kecamatan 

Langowan 

Selatan 

Kabupaten 

Minahasa. 

Siti 

Salmah 

(2018) 

Pengaruh 

Pengetah

uan dan 

Kesadara

n Wajib 

Pajak 

Terhadap 

Kepatuha

n Wajib 

Pajak 

dalam 

a. Variabel 

Independen 

- Pengetahuan 

- Kesadaran 

Wajib Pajak 

b. Variabel 

Dependen 

- Kepatuhan 

wajib pajak 

dalam 

membayar 

Analisis 

regresi 

berganda 

Pengaruh 

positif 

yang 

signifikan 

antara 

pengetahua

n wajib 

pajak 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 



17 
 

 
 

Membaya

r Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

(PBB) 

pajak bumi 

dan 

bangunan 

dalam 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan. 

Ada 

pengaruh 

positif 

yang 

signifikan 

antara 

kesadaran 

wajib pajak 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

dalam 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan 

di 

Kecamatan 

Manggala 

Kota 

Makassar 

lalu 

temuan 

lainnya 

menyebutk

an ada 

pengaruh 

antara 

pengetahua

n wajib 

pajak dan 
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kesadaran 

wajib pajak 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

secara 

simultan 

dalam 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan 

di 

Kecamatan 

Manggala 

Kota 

Makassar. 

Johan 

Yusnidar 

dkk 

(2015) 

Pengaruh 

Faktor-

Faktor 

Yang 

Mempeng

aruhi 

Kepatuha

n Wajib 

Pajak 

dalam 

Melakuka

n 

Pembayar

an Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

(Studi 

Pada 

Wajib 

a. Variabel 

Independen 

- SPPT 

- Pengatahuan 

- Kualitas 

Pelayanan 

- Kesadaran 

Wajib Pajak 

- Sanksi Pajak 

b. Variabel 

Dependen 

- Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Penelitian 

penjelasan  

(explanatory 

research)de

ngan 

pendekatan 

kuantitatif 

SPPT, 

Pengetahua

n Wajib 

Pajak, 

Kualitas 

Pelayanan, 

Kesadaran 

Wajib 

Pajak dan 

Sanksi 

Pajak 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

Wajib 

Pajak 

dalam 
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Pajak 

PBB-P2 

Kecamata

n 

Jombang 

Kabupate

n 

Jombang 

melaksana

kan 

pembayara

n Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

Perdesaan 

dan 

Perkotaan. 

Secara 

serentak 

SPPT, 

Pengetahua

n Wajib 

Pajak, 

Kualitas 

Pelayanan, 

Kesadaran 

Wajib 

Pajak 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

Wajib 

Pajak 

dalam 

melaksana

kan 

pembayara

n Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

Perdesaan 

dan 
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Perkotaan. 

Ablessy 

Mumu 

dkk 

(2020) 

Pengaruh 

Pengetah

uan 

Perpajaka

n, Sanksi 

Pajak, 

dan 

Kesadara

n Wajib 

Pajak 

Terhadap 

Kepatuha

n 

Membaya

r Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

di 

Kecamata

n Sonder 

Kabupate

n 

Minahasa 

a. Variabel 

Independen 

- Pengetahuan 

perpajakan 

- Sanksi pajak 

- Kesadaran 

wajib pajak 

b. Variabel 

Dependen 

- Kepatuhan 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan 

Penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

asosiatif 

Pengetahua

n 

perpajakan 

berpengaru

h positif 

dan 

signifakn 

terhadap 

kepatuhan 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan. 

Hal ini 

menunjukk

an bahwa 

semakin 

baik 

pengetahua

n wajib 

pajak 

tentang 

pentingnya 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan, 

maka 

kepatuhan 

wajib pajak 

dalam 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan 
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akan 

meningkat. 

Sanksi 

pajak 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan. 

Hal ini 

menjelaska

n ketika 

penerapan 

sanksi 

pajak 

dilakukan 

dengan 

tegas oleh 

pemerintah 

maka 

pelanggara

n yang 

dilakukan 

oleh wajib 

pajak akan 

berkurang, 

maka 

kepatuhan 

wajib pajak 

untuk 

memenuhi 
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kewajibann

ya dalam 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan 

akan 

meningkat. 

Kesadaran 

wajib pajak 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan. 

Imanda 

Firmantya

s Putri 

Pertiwi 

Moral 

Pajak: 

Sebuah 

Opsi 

Peningkat

an 

Kepatuha

n Pajak 

Masyarak

at Muslim 

a. Variabel 

Independen 

- Religiulitas 

- Moral pajak 

b. Variabel 

Dependen 

- Kepatuhan 

pajak 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Kepatuhan 

membayar 

pajak 

bukan 

dipengaruh

i oleh ras 

cinta 

kepada 

bangsa 

melainkan 

dipengaruh

i oleh 

kepercayaa

n dalam 

agama 

bahwa 
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apabila 

seseorang 

melakukan 

kecurangan 

atau 

penghindar

an pajak 

maka hal 

itu 

termasuk 

sebuah 

dosa, 

antara 

religiusitas 

dan 

nasionalis

me juga 

merupakan 

dua hal 

yang 

berbeda 

dan tidak 

saling 

mempenga

ruhi. Maka, 

bisa ditarik 

kesimpulan 

bahwa 

religiuitas 

masih 

memainka

n peran 

penting 

dalam 

pengambil

an 
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keputusan 

masyarakat 

muslim ini. 

Dengan 

demikian, 

jika para 

pembuat 

kebijakan 

pajak dapat 

menyentuh 

sisi 

religiuitas 

masyarakat 

muslim, 

yang 

notabene 

sebagai 

mayoritas 

di negeri 

ini, 

diharapkan 

penerimaa

n pajak 

dapat 

ditingkatka

n. 

Rangga 

Kemala 

Intan 

(2017) 

Analisis 

Kepatuha

n Wajib 

Pajak 

Terhadap 

Pembayar

an Pajak 

Bumi dan 

Bangunan 

Kota 

a. Variabel 

Independen 

- Kesadaran 

wajib pajak 

- Pengetahuan 

perpajakan 

- Sikap wajib 

pajak 

b. Variabel 

Dependen 

Deskriptif 

kuantitatif 

kesadaran 

terhadap 

kepatuhan 

membayar 

pajak PBB-

P2 

dikatakan 

berpengaru

h 

sedangkan, 
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Bandar 

Lampung 

Dalam 

Perspektif 

Islam 

(Studi 

Pada 

Wajib 

Pajak 

PBB-P2 

Kecamata

n 

Sukabumi 

Kota 

Bandar 

Lampung

) 

- Kepatuhan 

wajib pajak 

dalam 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan 

pengetahua

n dan sikap 

tidak 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak 

dalam 

membayar 

pajak bumi 

dan 

bangunan. 

Pendapatan 

negara 

yang 

masuk ke 

negara 

dalam 

Islam 

bersumber 

pada 

pendapatan 

negara 

yang 

dikumpulk

an pada 

waktu yang 

telah 

ditentukan 

sebagai 

contoh 

Zakat, 

Kharaz, 

dan Jizyah. 
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Pajak 

dalam 

perspektif 

Ekonomi 

Islam 

bertujuan 

untuk 

kemaslahat

an umat, 

sebagai 

contoh 

hasil 

penerimaa

n pajak 

yang 

dilakukan 

oleh negara 

digunakan 

untuk 

infrastrukt

ur, 

pendidikan

, kesehatan 

dan 

pembangu

nan yang 

lainnya, 

sehingga 

dapat 

dikatakan 

bahwa 

sistem 

pajak 

hamper 

sama 

dengan 
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zakat yang 

pendistribu

siannya 

kembali ke 

masyarakat

. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menerangkan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah,    identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevandan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini menerangkan tentang teori yang digunakan 

terkait pajak bumi dan bangunan serta hipotesis 

dalam penelitian ini 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menerangkan tentang waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, uji 

validitas dan realibilitas data dan teknik analisa data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan tentang deskripsi data dan 

pembahasan hasil penelitian dan analisis 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merangkan tentang simpulan dan 

rekomendasi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor apa saja yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

bumi dan bangunan. Berdasarkan data yang telah terkumpul dan 

pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada variabel Kepemimpinan Kepala Desadengan tingkat 

signifikansi 95% (α =0,05). Angka signifikansi (P Value) 

sebesar 0,044 < 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut, maka 

H0 ditolak atau berarti variabel Kepemimpinan Kepala 

Desamempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). 

2. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan tingkat 

signifikansi 95% (α =0,05). Angka signifikansi (P Value) 

sebesar 0,003< 0,05. Atas dasar perbandingan tersebut, maka 

H0 ditolak atau berarti variabel Kesadaran Wajib Pajak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). 

3. Pendapatan negara yang masuk ke negara dalam Islam 

bersumber dari pendapatan negara yag dikumpulkan pada 

waktu yang telah ditentukan sebagai contoh: Zakat, Kharaz, 

dan Jizyah. Pajak menurut perspektif Ekonomi Islam 

bertujuan untuk kemaslahatan umat, sebagai conoth hasil 

penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara digunakan 

untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pajak hampir sama 

dengan zakat yang pendistribusiannya kembali ke 

masyarakat. 

 

B. REKOMENDASI 

 Implikasi dari hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan 

bahwa kepatuhan wajib pajak PBB didasarkan pada 
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kepemimpinan kepala desa dan kesadaran wajib pajak. Penulis 

memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat diharapkan bahwa tingkat kesadaran dalam 

membayar pajak dengan jujur, transparan, dan tepat waktu 

tanpa melampaui batas jatuh tempo pembayaran sehingga 

dapat meningkatkan Realisasi dalam target penerimaan PBB. 

2. Dalam Islam, pajak bisa dikaitkan dengan zakat karena sistem 

pemungutan dan pendistribusian yang hampir sama, maka dari 

itu bagi wajib pajak sudah sedahrusnya sadar akan kewajiban 

membayar pajak karena merupakan hal yang wajib untuk 

dibayar. 

3. Bagi peneliti selnajutnya diharapkan agar dapat melakukan 

penelitian yang lebih dalam lagi masalah sumber keuangan 

daerah dalam pembangunan ekonomi masyarakat terutama 

terkait pajak PBB, agar kedepannya semakin meningkat lagi 

realisasi pewujudan PBB. Dan diharapkan dapat memberikan 

hasil yang berkualitas dengan melakukan data tahun 

pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian 

dapat memperluas perkembangan ekonomi pembangunan 

dengan melakukan pengamatan dengan melakukan 

pengamatan dengan sumber pajak lain yang berpotensi. 

4. Penulis yang sebagai sarana memperluas wawasan serta 

menambah referensi mengenai pajak bumi dan bangunan 

terutama yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. 
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