
 
 

ANALISIS PENGARUH  KUALITAS PELAYANAN PAJAK, 

TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

PERIODE 2018-2020 

(Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jati Agung 

Lampung Selatan) 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) 

 

 

 

Oleh : 

 

TITIK ANGGARA 

NPM.1851030117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443H / 2022M 

 



 
 

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, 

TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

PERIODE 2018-2020 

 

(Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jati Agung 

Lampung Selatan) 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) 

 

Oleh: 

 

 

 

TITIK ANGGARA 

NPM.1851030117 

 

 

 

 

Pembimbing I : H. Supaijo, S.H.,M.H 

Pembimbing II : Yulistia Devi, M.S.Ak 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443H / 2022 



ii 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yaitu pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan 

undang-undang bertujuan untuk pembangunan ekonomi. Pajak yang 

menjadi sumber pendapatan penting daerah salah satunya pajak bumi 

dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak dikecamatan jatiagung dari 

tahun ke tahun realisasi penerimaan mengalami penurunan sedangkan 

jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tujuan 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas 

pelayanan pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, pengaruh kualitas 

pelayanan pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak secara simultan 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan 

dikecamatan jatiagung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 

ekonomi islam tentang kepatuhan membayar pajak.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research). Penentuan pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Simple Random 

Sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 

dokumentasi dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis linear berganda dengan menggunakan SPSS 25.  

 Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas 

pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 

pajak bumi dan bangunan karena hasil Uji-t dimana nilai thitung < 

ttabel yaitu 0.209 < 1.9847. Tingkat pemahaman wajib pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan 

dengan hasil Uji-t dimana nilai thitung > ttabel yaitu 4.728 > 1.9847. 

Kualitas pelayanan pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak 

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak 

bumi dan bangunan dengan hasil Uji F dimana nilai Fhitung > Ftabel 

dengan nilai 22.684 > 3.089. Tinjauan ekonomi islam tentang 

kepatuhan membayar pajak diperbolehkan berlandaskan 

kemaslahatan, seluruh masyarakat termasuk muslim diperintahkan 

mentaati peraturan undang-undang yang berlaku untuk berkontribusi 

meningkatkan kepatuhan membayar pajak, selama pemerintah tidak 

berbuat zalim. Dengan tujuan untuk menghilangkan kemudharatan 

dan memberikan banyak kemaslahatan. 

 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, 

                       Perspektif Ekonomi Islam, Pajak Bumi dan Bangunan. 
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ABSTRACT 

 

 This research is depended on the Propertied Original region 

(PAD), which is levied according to the rule of law for economic 

development. Taxes that are an important source of revenue in one 

area are taxes on the land and buildings. Taxpayer compliance in 

jatiagung district from year to year the realization of revenue has 

decreased even though the number of taxpayers has increased every 

year. The purpose of this study in to determine whether the effect of 

tax service quality, level of understanding of taxpayers, influenceof 

tax service quality and level of understanding of taxpayers 

simultaneously to compliance with paying land and building taxes in 

jatiagung district and to find out how Islamic economics reviews tax 

compliance. 

 The study employs quantitative methods with the type of field 

research (field research). The control of a sample ini this study was 

the simple random sampling method and was obtained a total sample 

100 taxpayers. Data collection technique used was interviews, 

dokumentation and questionnaires. This research uses multiple linear 

analysis method using SPSS 25. 

 Based on research results it proves that the quality of tax services 

does not affect compliance with paying land and building taxes 

because the results of the t-test where the value of tcount < ttable is 

0.209 <1.9847. The level of understanding of taxpayers affects 

compliance with paying land and building taxes with the results of the 

t-test where the value of tcount > ttable is 4,728 > 1.9847. The quality 

of tax services and the level of tax understanding of taxpayers are 

affected simultaneously compliance pay for the tax on the land and 

building with test F where value Fcount >Ftable with value 22.684 

>3,089.The Islamic economic review of tax compliance is allowed on 

welfare, all socities including muslims are ordered to comply with 

applicable legislation to contribute to increased tax compliance, as 

long as the government does not act. In order to eliminate youth and 

to bring more wealth. 

 

Keywods : Tax Service Quality, Taxpayer Understanding, Islamic   

                  Economic Perspective, Land and Building Tax. 
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MOTTO 

 

                      

 

“Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri”. (Q.S Ar-Ra’d [13]: 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil Alamin, diiringi dengan rasa syukur dan 

kerendahan hati, karya tulis ini dipersembahkan kepada Kedua orang 

tuaku Bapak dan Mamak tercinta (Mansir & Supriati) sebagai tanda 

bukti rasa hormat, rasa sayang beliau dengan ikhlas membanting 

tulang, merawat dan membesarkanku, mengajarkanku arti kehidupan 

untuk selalu berbuat baik dengan siapapun dan dimanapun kaki 

berpijak disitulah langit dijunjung. Untuk selalu berdiri kokoh 

melawan kerasnya hidup, untuk selalu berfikir positif terhadap 

pandangan sebelah mata dari orang-orang yang selalu ingin 

memupuskan harapan. Senantiasa menanamkan rasa sabar, syukur, 

ikhlas serta banyak kebaikan lainnya yang selalu bapak mamak 

amanatkan. Banyak hal kebaikan kedua orang tuaku yang sulit 

diungkapkan oleh kata hanya mampu dirasa kebermanfatan serta 

kebermaknaan dikehidupan anakmu. Ungkapan terimakasih yang 

sedalam-dalamnya kepada bapak mamak karena telah Memberikan 

dukungan moral dan material serta tak henti-hentinya mengalirkan 

do’a untukku agar aku dapat menempuh pendidikan di Prodi 

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. Semoga ini merupakan langkah untuk menuju masa 

depan gemilang, yang selalu membawa bapak mamak selalu bahagia. 

Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

tercinta yang telah mendidikku baik dari sisi ilmu pengetahuan 

maupun agama. Semoga segala kebaikan selalu senantiasa menyertai 

orang-orang baik.  

  



ix 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dengan nama lengkap Titik Anggara dilahirkan di 

Rawajitu pada tanggal 19 Mei 2001 anak ketiga dari 5 bersaudara dari 

pasangan bapak Mansir dan Ibu Supriati. Pendidikan dimulai dari 

Sekolah Dasar Negeri Pagar Dalam selesai pada tahun 2012 dan 

melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah 

Nahdhatul Ulama (MTs NU) Krui selesai pada tahun 2015, Madrasah 

Aliah Negeri 1 (MAN 1 Pesisir Barat) selesai pada tahun 2018. 

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Prodi Akuntansi Syariah.  

Selama menjadi mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra 

maupun ekstra di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. Alhamdulillah pernah juara III lomba MTQ tingkat 

mahasiswa pada tahun 2018. Penulis puisi terpilih tingkat nasional di 

penerbit sualla pada tahun 2018. Juara harapan III lomba LKTI SEE 

pada tahun 2020. Juara III lomba Business Plan tingkat Regional 

Telmilreg FoSSEI Sumbagsel pada tahun 2021. Juara harapan II 

lomba Business Plan Sharia Economic Creanomic (SEC) pada tahun 

2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Mulawarman. 10 besar 

lomba Business Plan Economic Development Competition (EDC) 

pada tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa. 

 

 

Titik Anggara 

NPM.1851030117 

 

Bandar Lampung,  19 Mei 2022 



x 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunianya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib 

Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2020 (Studi pada 

Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)”. 

Sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu 

ekonomi dan bisnis islam Program Studi Akuntansi Syariah UIN 

Raden Intan Lampung. Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa 

tanpa adanya dorongan, bantuan, bimbingan dan masukan dari 

berbagai pihak, maka skripsi ini tidak terselesaikan. Oleh karena itu 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak 

terhingga kepada: 

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto,S.E.,M.M.,Akt.,C.A selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah 

memberikan izin penelitian kepada penulis sehingga penelitian 

ini dapat berjalan lancar dengan semestinya serta senantiasa 

tanggap terhadap kesulitan mahasiswa. 

2. A. Zuliansyah,S.Si.,M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Syariah yang selalu memberi arahan dan petunjuk selama masa 

studi di Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

3. H. Supaijo,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik I 

dengan segala arahan, masukan dan amanat yang beliau 

sampaikan dalam membimbing skripsi ini. 

4. Yulistia Devi,M.S.Ak selaku Pembimbing II yang senantiasa 

sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi 

dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai. 

5. Bapak dan Ibu dosen serta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk 

penulis selama masa studi di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung.  



xi 
 

6. Kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (KUPTD) beserta 

staf dan jajarannya di Kec. Jati Agung Lampung Selatan yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. 

7. Kedua orang tua Tercinta (Bapak Mansir dan Ibu Supriati) serta 

Mba Dwi Lestari, Mas Erik dan kakak serta adikku yang selalu 

memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Herdi Yawansyah selaku support system terbaik setelah 

keluarga yang memperlancar serta membantu selama proses 

penelitian skripsi. 

9. Kakak tingkat yang baik hati Mba Chamelia Zein, Tisa Amalia, 

Teguh Romadiyanti, Dewi Safitri dan banyak lainnya yang tak 

dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

pandangan serta prosedur lainnya dalam penyusunan skripsi. 

10. Teman-teman seperjuangan Nadya Widiastuti, Vivi Eva Sari, 

Sharmila, Tika Maylani, Winda Afrillia, Novita Devi, Aseh 

Lestari, Dwi Priyan, Vino Agustin, Yuli Asmawati, Akuntansi 

Syariah A’18 serta Teman-teman UKM-F Risef yang sudah 

banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang amat berharga. 

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

kita semua, dan berkenan kebaikan serta keberkahan kepada penulis. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung,  19 Mei 2022  

 

Titik Anggara 

NPM.1851030117  



xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL...................................................................     ii 

ABSTRAK  ..................................................................................     iii 

SURAT PERNYATAAN  ..........................................................     v 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ............................................    vi 

MOTTO .......................................................................................   vii 

PERSEMBAHAN .......................................................................   viii 

RIWAYAT HIDUP ....................................................................    ix 

KATA PENGANTAR ................................................................     x 

DAFTAR ISI  ..............................................................................    xii 

DAFTAR TABEL  ......................................................................    xv 

DAFTAR GAMBAR  .................................................................   xvii 

DAFTAR GRAFIK  ...................................................................  xviii 

BAB I  PENDAHULUAN  .........................................................     1 

A. Penegasan Judul  .......................................................     1 

B. Latar Belakang Masalah  ..........................................     2  

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  ............................     8 

D. Rumusan Masalah  ....................................................     9 

E. Tujuan Penelitian  .....................................................     9 

F. Manfaat Penelitian  ...................................................    10 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi 

Pustaka) .....................................................................    11 

H. Sitematika Penulisan  ................................................    13 

BAB II LANDASAN TEORI DAN   PENGAJUAN                               

HIPOTESIS....................................................................    15  

A. Teori Atribusi (Atribution Theory)  ..........................    15 

B. Teori Akuntansi Keperilakuan (Behavior Accounting 

Theory ) .....................................................................    16 



xiii 
 

C. Teori Kepentingan  ...................................................    17 

D. Pajak  .........................................................................    17 

E. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .............................    26 

F. Kepatuhan Wajib Pajak  ............................................    33 

G. Kualitas Pelayanan Pajak  .........................................    34 

H. Pemahaman Wajib Pajak  .........................................    37 

I. Pajak Dalam Perspektif  Ekonomi Islam  .................    39 

J. Keterkaitan ekonomi islam dengan kepatuhan 

pembayaran pajak  ....................................................    43 

K. Kerangka Pemikiran  .................................................    47 

L. Hipotesis  ..................................................................    48 

BAB III METODE PENELITIAN  ..........................................    53 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ................................    53 

B. Pendekatan, Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian      53 

C. Populasi Sampel, Sumber Data, Teknik  

Pengumpulan  Data, dan Pengolahan Data  ............    54 

D. Variabel Operasional Penelitian .............................    60 

E. Instrumen Penelitian ...............................................    61 

F. Teknik Analisis Data ..............................................    67 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .........    73 

A. Hasil Penelitian  .......................................................    73 

1. Karakteristik Responden  ..................................    73 

2. Deskripsi Jawaban Responden  .........................    77 

B. Analisis Data  ...........................................................    82 

1. Analisisi Deskriptif  ..........................................    82 

2. Uji Kualitas Data  ..............................................    83 

a. Uji Validitas  ..............................................    83 

b. Uji Reliabilitas  ..........................................    85 

3. Uji Asumsi Klasik  ............................................    86 

a. Uji Normalitas  ...........................................    86 

b. Uji Heteroskedastisitas  ..............................    87 

c. Uji Multikolinearitas  ..................................    88 

d. Uji Autokorelasi .........................................    89 

4. Pengujian Hipotesis  ..........................................    90 

a. Analisis Regresi Linier Berganda  ..............    90 



xiv 
 

b. Uji Hipotesis (Uji T)  ..................................    91 

c. Uji Simultan (Uji F)  ...................................    93 

d. Koefisien Determinasi  ...............................    94 

C. Pembahasan Hasil Penelitian ...................................    95 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  ....................................    105 

A. Kesimpulan  ..............................................................    105 

B. Rekomendasi  ............................................................    106 

DAFTAR RUJUKAN  ................................................................    107 

LAMPIRAN  ...............................................................................    113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel  1   Persentase Penerimaan  Pbb Di Kecamatan Jati Agung   

                Lampung Selatan 2018 – 2020  ....................................       4 

Tabel  2   Sistematika Penulisan  ..................................................      13 

Tabel  3   Data Jumlah WP PBB Di Kecamatan  Jati Agung  

 Lampung Selatan  ........................................................      54 

Tabel   4   Alternatif Jawaban Menurut Skala Likert  .....................  59 

Tabel   5   Data Responden Berdasarkan Nama  .............................  73 

Tabel   6   Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  ................  75 

Tabel   7   Data Responden Berdasarkan Umur  .............................  75 

Tabel   8  Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  ........  75 

Tabel   9  Data Responden Berdasarkan Pekerjaan  ........................  76 

Tabel  10  Data Responden Berdasarkan Lama Bangunan  ............  77 

Tabel  11  Distribusi Jawaban Responden Kualitas Pelayanan  

                 Pajak (X₁)  ......................................................................  78 

Tabel  12   Distribusi Jawaban Responden Tingkat Pemahaman  

                  Wajib Pajak  (X₂)  .........................................................  79 

Tabel  13   Distribusi Jawaban Responden Kepatuhan Pembayaran 

                  Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)  ....................................  81 

Tabel  14   Hasil Uji Statistik Deskriptif  ........................................  82 

Tabel  15   Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak (X₁)  ......  83 

Tabel  16   Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Wp (X₂)  .......  84 

Tabel  17   Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pbb (Y)  ......  84 

Tabel  18   Hasil Uji Reliabilitas  ....................................................  85 

Tabel  19  Uji Normalitas Berdasarkan One Sample Kolmogorov- 

                 Smirnov Test  ...............................................................     87  

Tabel  20  Hasil Uji Heteroskedastisitas .......................................     88 



xvi 
 

Tabel  21  Hasil Uji Multikolineritas  ............................................     89 

Tabel  22  Hasil Uji Autokorelasi  .................................................     89 

Tabel  23  Uji Analisis Regresi Linear Berganda  .........................     90 

Tabel  24  Uji Hipotesis (Uji T)  ...................................................     92 

Tabel  25  Uji Simultan (Uji F)  ....................................................     93 

Tabel  26  Interpretasi Koefisien Korelasi  ....................................     94 

Tabel  27  Hasil Koefisien Determinasi (R²)  ................................     94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1  Kerangka Berfikir  .................................................    47 

  



xviii 
 

DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik  1  Distribusi Jawaban Responden Kualitas Pelayanan  

                 Pajak (X₁)  .....................................................................    79 

Grafik  2  Distribusi Jawaban Responden Tingkat Pemahaman  

                Wajib Pajak (X₂)  ...........................................................    80 

Grafik  3  Persentase Jawaban Responden Kepatuhan Wajib  

                 Pajak (Y) .......................................................................   81  

Grafik  4  Uji Normalitas Data Berdasarkan Histogram  ...............   86 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, 

terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. 

untuk menghindari adanya kekeliruan maupun kesalahpahaman 

bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul serta 

pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. dengan 

harapan dapat memberikan gambaran yang  jelas dari makna 

yang dimaksud. Maka beberapa istilah penting yang akan 

dijabarkan dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut :  

1. Analisis merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk 

membuat laporan, menelaah ataupun memahami suatu 

kegiatan tertentu yang tepat dan akurat sehingga mudah untuk 

dipahami.
1
 

2. Pengaruh berupa suatu bentuk watak, kepercayaan ataupun 

perbuatan seseorang yang dapat memberikan dampak 

perubahan sehingga mempengaruhi terhadap apa-apa yang ada 

disekitarnya. Pengaruh dapat diartikan sebagai hubungan 

timbal balik atau sebab akibat antara yang mempengaruhi dan 

dipengaruhi. Sesuatu yang menjadi pemicu pengaruh 

perubahan yang ditimbulkan.
2
 

3. Kualitas Pelayanan Pajak adalah citra Pajak yang diberikan 

kepada wajib pajak sehingga memberikan layanan yang baik.
3
 

4. Pemahaman Wajib Pajak adalah pandangan wajib pajak 

terhadap pengetahuan perpajakan yang wajib pajak miliki.
4
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Masyarakat Di Indonesia,‖ 2018, 140–57. 
3 Khasan Setiaji and Adibatun Nisak, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan,‖ Jurnal 

Pendidikan Ekonomi 5, no. 2 (2017): 11–23. 
4 Herry Agus Susanto, Pemahaman Masalah Berdasar Gaya Kognitif (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015). 
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5. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu pajak atas 

bumi dan bangunan yang dapat dimiliki serta dimanfaatkan 

oleh suatu badan maupun perseorangan atau pribadi kecuali 

kawasan yang digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum.
5
 

6. Wajib Pajak adalah seseorang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah 

ditentukan perundang-undangan perpajakan.
6
 

7. Perspektif adalah suatu cara pandang seseorang mengenai 

suatu fenomena yang terjadi dengan pandangan yang luas 

sehingga sesuatu tersebut menambah pengetahuan serta 

wawasan seseorang.
7
 

8. Ekonomi Islam yaitu berupa hukum-hukum ekonomi yang 

mengatur aktifitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam 

yang bersumber dari Al-Qur‘an al-Karim dan As-Sunnah.
8
  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan 

judul ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana 

ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 

menurut perspektif ekonomi islam di Kecamatan Jati Agung 

Lampung Selatan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan 

untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

daerah. Pajak adalah suatu kewajiban pemerintah dalam bentuk 

kinerja dan warga negara serta orang lain yang membiayai 

                                                           
5
 Feny Retno Kusumaningrum, Dwi Iga Luhsasi, and Destri Sambara Sitorus, 

―Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi 

Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang,‖ Jurnal Akuntansi 

Dan Pajak 21, no. 1 (2020): 24–31. 
6 Leo Danang Dwi Pangestu Agung, Perpajakan BREVET A & B, ed. Bala Seda, 1st 

ed. (Yogyakarta: PT BUKU SERU, 2017). 
7 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Bandung: Erlangga, 2021). 
8 Rozalinda, EKONOMI ISLAM Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, 1st 

ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). 
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kebutuhan pemerintah untuk berbagai keperluan umum berupa 

pembangunan nasional, pelaksanaan hukum dan tujuan 

kesejahteraan bangsa dan negara. Bagi negara pajak merupakan 

suatu sumber penerimaan utama pemerintah. Pendapatan pajak 

pemerintah daerah atau pusat digunakan untuk membiayai serta 

memajukan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan 

penerimaan pajak oleh masyarakat wajib pajak. Indonesia 

memiliki berbagai jenis pajak dan berlaku untuk berbagai aspek 

dalam kehidupan masyarakat.
9
 Pajak yang berpotensi sebagai 

sumber pendapatan daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah salah satu jenis pajak pusat diwenangkan 

kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah diserahkan 

kepemerintah kabupaten atau kota. Pajak Bumi dan Bangunan 

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diperhitungkan 

sebagai pandapatan untuk meningkatkan kemampuan daerah 

dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Pengoptimalan 

penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan cara 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 

dikarenakan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penghambat 

dalam keefektifan penerimaan pajak.
10

  

Kualitas Pelayanan Pajak dalam hal keandalan, jaminan, 

ketanggapan, empati dan berwujud serta sosialisasi sebagai salah 

satu bentuk upaya serta faktor pendorong peningkatan kepatuhan 

wajib pajak. Pemahaman yang diberikan kepada wajib pajak  

oleh pelayanan pajak harus dilaksanakan secara optimal kepada 

masyarakat guna tercapainya tujuan sehingga wajib pajak paham 

                                                           
9
 Sumarso S.R, Perpajakan Pendekatan Komprehensif (Jakarta: Salemba Empat, 

2017). 
10 Helen Stephanie Gusar, ―Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan 

Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan 

Bengkong),‖ Jom FEKON 2, no. 2 (2015): 1–15. 
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akan kewajibannya dalam kepatuhan membayar pajak.
11

 Pada 

kecamatan jati agung kualitas pelayanan pajak sudah 

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, berupa 

disiplin, profesionalisme, motivasi sumber daya manusia aparat 

pajak sehingga akan mempengaruhi realisasi pembayaran 

perpajakan yang tepat. Akan tetapi, dalam hal ini wajib pajak 

pada kecamatan jati agung belum sepenuhnya mematuhi 

membayar pajak walaupun pelayanan pajak sudah cukup baik.  

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan dengan KUPT 

Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Jati Agung Lampung 

Selatan bahwasannya penerimaan PBB dari tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2020 realisasi penerimaan mengalami penurunan. 

Ketercapaian hasil realisasi masih dibawah ketetapan yang 

artinya tiap tahun selalu ada tunggakan pemungutan pajak, 

berikut tabel realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kecamatan Jati Agung dalam 

kurun waktu 3 (Tiga) Tahun.  

Tabel 1 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

        Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan 2018 – 2020 

Tahun Jumlah 

WP 

Target Penerimaan 

PBB 

Realisasi 

Penerimaan PBB 

 

% 

2018 50,491 Rp 2,705,802,667 Rp 1,534,489,932 57% 

2019 51,583 Rp 2,004,426,244 Rp 842,520,972 42% 

2020 52,164 Rp 688,677,357 Rp 394,822,170 57% 

Sumber: Data diolah dari UPTD Kec. Jati Agung Lampung Selatan, 2018-2020. 

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib 

pajak PBB-P2 yang membayar pada dari tahun 2018-2020 masih 

tergolong rendah. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak sejumlah 

50.491, target penerimaan PBB sebesar Rp 2.705.802.667,-, realisasi 

penerimaan pbb sebesar Rp 1.534.489.932,- persentase penerimaan 

                                                           
11 Ni Komang Ayu Harmawati and I Ketut Yadnyana, ―Pengaruh Pemahaman 

Perpajakan, Kualitas Pelayanan , Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak 

Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Moderasi 

( Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana ),‖ E-Jurnal Ekonomi 

Dan Bisnis Universitas Udayana 6 (2016): 1513–42. 
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PBB sebesar 56,71%, pada tahun 2019 jumlah wajib pajak 

mengalami kenaikan menjadi 51.583, dengan target penerimaan pajak 

sebesar Rp 2.004.426.244,-, jumlah realisasi penerimaan PBB sebesar 

Rp 842.520.972,- dengan persentase realisasi penerimaan sebesar 

42,03% dan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak meningkat menjadi 

52.164 dengan target penerimaan PBB sebesar Rp 688.677.357,-. 

Realisasi Penerimaan PBB menurun drastis hingga berjumlah Rp 

394.822.170,- yang persentase penerimaan pajak PBB di kecamatan 

jati agung lampung selatan ditahun 2020 sebesar 57,33%. Dari tahun 

ketahun penerimaan pajak mengalami ketidakstabilan, target 

penerimaan pajak yang telah disesuaikan oleh pemerintah daerah 

tidak sulit dicapai jika masyarakat patuh membayar pajak.  

Negara memungut pajak sebagai timbal balik atas hak 

perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. oleh sebab itu, 

masyarakat memiliki kewajiban untuk patuh dan taat bergotong 

royong untuk membantu negara melaksanakan pemerintahan. Islam 

juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat negara yang 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana 

pembangunan. Pendapatan yang masuk ke negara terutama negara 

islam dimasukkan dalam waktu yang ditentukan, contohnya Zakat, 

Kharaj, Jizyah (Pajak) dan pendapatan lainnya yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran pemerintah dalam menjalankan sistem 

akuntabilitas negara.
12

 Dapat disimpulkan bahwa islam mengajarkan 

untuk tidak menimbun harta, saling tolong menolong memberikan 

kebaikan kepada sesamanya.  

Kewajiban tersebut tertuang dalam firman Alloh SWT pada 

Q.S At-Taubah ayat 29: 

                   

                     

                                                           
12

 Tina Arfah and Putri Jamilah, ―Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam,‖ Jurnal ISLAMIKA 3, no. 2 (2020): 14–23. 
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Artinya: ―Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 

dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah 

diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 

telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan 

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk‖ (Q.S. At-Taubah [9]: 29). 

Dari ayat tersebut Jizyah ialah pajak yang dibebankan untuk 

Non-muslim bagi negara dibawah peraturan islam. Dalil tersebut 

dalam kebijakan islam serta ilmu keuangan dalam disiplin ilmu fiqih, 

politik islam dan ekonomi islam yang membolehkan Jizyah. Konsep 

jizyah dalam islam masih didiskriminatif dan belum dipahami sesuai 

dengan perkembangan zaman. Diindonesia konsep jizyah atau pajak 

telah diatur dalam undang-undang sehingga semua wajib pajak 

diwajibkan membayar pajak berdasarkan kriteria penggolongan pajak 

tertentu.  

Permasalahan saat ini muncul dimana pemerintah memiliki 

masalah dalam hal pembiayaan. Pemerintah berupaya untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya diharapkan agar 

dapat membangun sarana dan prasarana. Penghasilan tertinggi negara 

bersumber dari pajak seharusnya masyarakat harus memenuhi 

kewajibannya sebagai warga negara salah satunya yaitu dengan patuh 

pajak, namun hal ini bertolak belakang dengan melihatkan kepatuhan 

pajak masih rendah. Peningkatan realisasi penerimaan perpajakan 

dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kepatuhan pembayaran 

perpajakan dan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan. Kepatuhan 

pembayaran wajib pajak dalam penelitian ini dilihat dari jumlah wajib 

pajak PBB , ketetapan serta pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap 

jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan    
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu dan 

Made (2021), membuktikan bahwa  Kualitas pelayanan fiskus, dan 

Pengetahuan wajib pajak patuh dalam membayar pajak di kota 

Denpasar.
13

 Penelitian yang pernah dilakukan oleh Apriani, Umi dan 

Sukirman (2017), membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak 

mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan nasionalisme 

menjadi faktor wajib pajak patuh membayar pajak. Sedangkan 

Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan membayar pajak sehingga perlu melakukan 

perbaikan sikap aparat pemerintah dengan menegakkan kedisiplinan 

dan berprilaku jujur sehingga wajib pajak percaya terhadap 

pemerintah dan hukum.
14

 Kemudian, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Johny subarkah dan Maya widyana dewi (2017), 

membuktikan bahwa wajib pajak kurang paham dalam perpajakan 

sehingga mengakibatkan kurang patuhnya dalam membayar pajak di 

KPP Sukoharjo.
15

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 

disebutkan sebelumnya serta latar belakang permasalahan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, 

TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

PERIODE 2018-2020 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan 

Jati Agung Lampung Selatan)‖. 

 

                                                           
13

 Ayu Kade Restu Pebrianti Dewi and Made Yudi Darmita, ―Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Sanksi Pajak ,Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar).,‖ Journal Research of Accounting 

(JARAC) 3, no. 1 (2021): 14–38. 
14 Apriani Purnamasari, Umi Pratiwi, and Sukirman, ―Pengaruh Pemahaman, Sanksi 

Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib 

Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar),‖ Jurnal Akuntansi Dan Auditing 14, no. 1 (2017): 

22–39. 
15 Johny Subarkah and Maya Widyana Dewi, ―Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, 

Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo,‖ Jurnal Akuntansi Dan Pajak 17, no. 02 (2017): 

61–72. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis 

uraikan maka peneliti dapat mengidentifikasikan masalah 

yaitu sebagai berikut. Pajak sebagai penghasilan terbesar 

negara yang akan didistribusikan untuk kepentingan umum. 

Pajak bumi dan bangunan khususnya daerah kecamatan jati 

agung kabupaten lampung selatan diidentifikasikan melalui 

beberapa aspek dalam peningkatan penerimaan pajak 

sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Jumlah 

wajib pajak bumi dan bangunan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan yang terdaftar pada tahun 2021 yaitu 

56.256. Dari data periode 2018 – 2020 mengalami 

ketidakstabilan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan masih 

tergolong rendah yaitu dibawah target Direktorat Jenderal 

pajak di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Pada tahun 

2018 sebesar 56,71%, pada tahun 2019 sebesar  42,03% dan 

pada tahun 2020 sebesar 57,33% dikarenakan adanya 

pandemic covid19 pemerintah mengeluarkan kebijakan 

melakukan penghapusan pajak bumi dan bangunan dibawah 

Rp 30.000.-. 

 

2. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dimaksudkan adalah untuk 

memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan 

masalah yang diteliti tidak terlalu meluas dan tidak dapat 

kerancuan dalam hasil penelitian. Adapun batasan masalah 

dalampenelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Periode Penelitian yang diamati dalam Analisis kualitas 

pelayanan Pajak, tingkat pemahaman wajib pajak 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan tahun 2018-2020  di Kec. Jati Agung Lampung 

Selatan. 
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b) Pada Variabel bebas dibatasi oleh Kualitas Pelayanan 

Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak. 

c) Pada variabel terikat dibatasi oleh Kepatuhan 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y). 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan? 

2. Apakah Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan? 

3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak dan Tingkat Pemahaman 

Wajib Pajak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan? 

4. Bagaimana tinjauan Ekonomi islam tentang kepatuhan 

membayar pajak? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak 

Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan? 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib 

Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan? 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan 

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan? 

4. Untuk Menjelaskan Pandangan Ekonomi islam tentang 

kepatuhan membayar pajak?  
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan suatu kegunaan serta 

menjelaskan manfaat dilaksanakan suatu penelitian oleh peneliti. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat peneliti melakukan penelitian ini adalah 

untuk menerapkan pemahaman teori yang diperoleh 

selama dibangku kuliah dengan kondisi yang ada 

dilapangan. 

b. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

refrensi bagi peneliti dimasa yang akan datang. Hasil 

dari penelitian ini sebagai sarana memperluas wawasan,  

menambah ilmu dan pengetahuan bagi penulis, serta 

bagi mahasiswa jurusan akuntansi syariah menambah 

literature yang sudah ada dan memperkuat penelitian 

sebelumnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hal yang penting dalam sebuah penelitian adalah 

kebermanfaatannya yang dapat dirasakan atau diterapkan 

setelah terungkap hasil penelitian. Adapun manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pemerintah dalam hal pajak bumi dan 

bangunan dalam menjalankan dan meningkatkan 

pendapatan pajak dan kontribusinya bagi daerah 

maupun negara.  

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan meningkatkan kesadaran dalam 

melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak 

khususnya pajak bumi dan bangunan.  
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, peneliti 

melakukan pengkajian terhadap karya-karya ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian yang berjudul ―Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2020 (Studi 

pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Lampung 

Selatan)‖. Tujuan pengkajian ialah untuk menghindari kesamaan 

dalam pembahasan serta untuk mengembangkan karya-karya 

ilmiah yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Adapun penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi dan Ika 

Ruhana tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul ―Pengaruh 

Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak 

Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)‖. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya Sosialisasi dan 

Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

membayar pajak. Sedangkan Pemahaman secara Parsial tidak 

berpengaruh siginifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
16

 

2. Menurut Johny Subarkah dan Maya Widyana Dewi pada 

tahun 2017 dalam penelitian yang berjudul ―Pengaruh 

Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan 

Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di 

KPP Pratama Sukoharjo‖. Berdasarkan hasil penelitian 

menyatakan bahwa Pemahaman tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Sukoharjo. Sedangkan Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan 

                                                           
16

 Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi, and Ika Ruhana, ―Pengaruh Sosialisasi, 

Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro),‖ Jurnal Perpajakan (JEJAK) 

9, no. 1 (2016). 
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Ketegasan Sanksi pajak Berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 

Sukoharjo.
17

  

3. Zumrotun Nafiah dan Warno pada tahun 2018, dalam 

penelitian yang berjudul ―Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran 

Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota 

Semarang Tahun 2016)‖. Berdasarkan Hasil Penelitian 

menyatakan bahwa Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan 

Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada 

Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.
18 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu kade restu 

pebrianti dewi dan Made yudi darmita pada tahun 2021, 

dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan 

Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar)‖. 

Dalam penelitian tersebut menyatakan Kualitas pelayanan 

fiskus, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak di 

kota Denpasar. Dengan hal itu disimpulkan bahwa semakin 

meningkatnya kualitas pelayanan, Sanksi Pajak dan 

Pengetahuan Wajib Pajak maka akan semakin meningkat 

kepatuhan wajib pajak.
19 

5. Apriani Purnamasari, Umi Pratiwi dan Sukirman pada tahun 

2017 melakukan penelitian yang berjudul ―Pengaruh 

Pemahaman Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada 

Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme terhadap 

                                                           
17 Subarkah and Dewi. 
18

 Zumrotun & Warno Nafiah, ―Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan 

Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak 

Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 

2016),‖ Jurnal STIE Semarang 10, no. 1 (2018): 86–105. 
19 Dewi and Darmita, ―Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak ,Dan Pengetahuan 

Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus 

Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Denpasar).‖ 
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Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi 

pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar)‖. Dalam penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman wajib pajak 

mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan 

Nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Sedangkan Tingkat 

kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB perlu 

melakukan perbaikan sikap aparat pemerintah dengan 

menegakkan kedisiplinan dan berprilaku jujur sehingga wajib 

pajak percaya terhadap pemerintah dan hukum.
20 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut ialah, yang 

membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel 

Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat 

Kepercayaan, Nasionalisme dan Periode sampel yang akan 

digunakan dan ada pula studi kasus yang berbeda serta variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitas 

Pelayanan Pajak, Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh 

atau tidaknya terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan di kecamatan jatiagung lampung selatan. 

 
H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

 A. Penegasan Judul  

 B. Latar Belakang Masalah  

 C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

 D. Rumusan Masalah  

 E. Tujuan Penelitian  

                                                           
20 Purnamasari, Pratiwi, and Sukirman, ―Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, 

Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 

Di Kota Banjar).‖ 
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 F. Manfaat Penelitian  

 G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

(Studi Pustaka) 

 H. Sitematika Penulisan  

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

 A. Teori Artribusi (Atribution Theory)  

 B. Pajak  

 C. Pajak Bumi dan Bangunan  

 D. Kepatuhan Wajib Pajak  

 E. Kualitas Pelayanan Pajak  

 F. Pemahaman Wajib Pajak  

 G. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

 H. Kerangka Pemikiran  

 I. Hipotesis  

BAB III Metode Penelitian 

 A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 B. Jenis dan Sifat Penelitian  

 C. Populasi, Sampel dan Metode Pengumpulan 

Data 

 D. Definisi Operasional Variabel 

 E. Instrumen Penelitian 

 F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

 G. Uji Prasarat Analisis 

 H. Uji Hipotesis 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 A. Deskripsi Responden 

 B. Analisis Data 

 C. Pembahasan Hasil Penelitian 

BAB V Penutup 

 A. Kesimpulan 

 B. Keterbatasan Penelitian 

 C. Rekomendasi 

Daftar Rujukan 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Atribusi (Atribution Theory) 

Kajian tentang atribusi diperkenalkan pertama kali oleh Frizt 

Heider. Menurut Heider teori atribusi ialah teori yang berupaya 

untuk dapat mengerti serta memahami perilaku orang lain dengan 

mengumpulkan informasi-informasi sehingga dapat menemukan  

sebuah penjelasan yang dapat diterima oleh logika tentang sebab-

sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Atribusi adalah sebuah 

proses penilaian terhadap penyebab yang dilakukan individu 

setiap hari dalam berbagai peristiwa dengan atau tanpa disadari.
21

 

Karakteristik personal dan interpersonal pajak sebagai salah satu 

penentu untuk mendorong seseorang melakukan suatu aktivitas 

yaitu dengan cara berusaha mencari sebab mengapa seseorang 

berbuat dengan cara tertentu dan  mengetahui alasan-alasan atas 

kejadian yang dialami sehingga pemahaman tersebut akan 

bereaksi terhadap peristiwa.
22

 

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa jika individu 

mengamati perilaku orang lain, mereka akan mencoba untuk 

menentukan apakah fenomena tersebut disebabkan oleh faktor 

internal atau eksternal.
23

 Perilaku yang disebabkan oleh faktor 

internal yaitu perilaku yang ada dalam diri individu itu sendiri 

seperti, Sikap serta Kepribadian individu, Kesadaran, dan 

kemampuan. Sedangkan pada faktor eksternal atau perilaku yang 

berasal dari luar kendali individu seperti, keterpaksaan dalam 

                                                           
21

 Deddy Sutrisno, Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi 

Pengadilan Pajak, Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 
22

 Patriandari and Anis Safitri, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-COMMERCE,‖ Jurnal Akuntansi 

Dan Keuangan 3, no. 1 (2021): 18. 
23

 Nora Hilmia Primasari, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas,‖ Jurnal Akuntansi Dan 

Keuangan 5, no. 2 (2016): 64. 
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melaksanakan sesuatu dikarenakan sebuah situasi, dan pengaruh 

sosial dari orang lain.
24

 

Pada teori atribusi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan pajak ialah Kualitas Pelayanan Pajak yang berkaitan 

tentang pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak. Sehingga 

wajib pajak melaksakan pembayaran pajak dikarenakan adanya 

sebuah situasi diluar dari kendali diri sendiri. Tingkat 

Pemahaman wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktor internal 

dari teori atribusi yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak 

karena wajib pajak berusaha memahami peraturan perpajakan 

atas kendali diri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori atribusi karena untuk mengetahui faktor wajib 

pajak patuh melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.  

 
B. Teori Akuntansi Keperilakuan (behavior accounting) 

Teori akuntansi keperilakuan (Theory behavior accounting) 

ialah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara 

perilaku manusia dengan system akuntansi yang dipengaruhi oleh 

fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan.
25

 Informasi ekonomi 

dapat ditambahkan dengan tidak hanya melaporkan data-data 

keuangan yang baik berupa informative, akuran dan cepat, tetapi 

juga menyajikan data-data nonkeuangan yang terkait dengan 

proses pengambilan keputusan.
26

 Dapat diartikan bahwa proses 

akuntansi termasuk didalamnya meringkas sejumlah kejadian 

ekonomi dimana hal-hal tersebut merupakan akibat dari perilaku 

manusia dan bahwa pengukuran akuntansi yang mereka lakukan 

dapat mempengaruhi perilaku, yang menentukan sukses tidaknya 

kejadian ekonomi. 

 

 

 

                                                           
24 Bambang Septiawan dan Endah Masrunik, Motivasi Kerja Dan Generasi Z Teori 

Dan Penerapan (Jakarta: Addin Publishing, 2020). 
25

 Ataina Hudayati, “Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan” 6, no. 2 
(2002): 81–96. 
26

 Irma Paramita Sofia, “Modul Sistem Informasi Akuntansi,” n.d. 
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C. Teori Kepentingan 

Teori kepentingan yaitu pembagian beban pajak kepada 

negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-

masing orang. Negara berhak memungut pajak karena negara 

melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya dan 

diatur pembagian beban pajak yang dikenakan kepada warganya. 

Dalam melaksanakan pembiayaan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan kepentingan umum, seluruh warganya memiliki 

kewajiban menangung biaya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.
27

  

 

D. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan ke-4 atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Pajak merupakan kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. 

Definisi pajak menurut para ahli, diantaranya yaitu: 

a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan ketetapan di dalam undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk  membayar pengeluaran umum.
28

 

 

b. Menurut P.J.A Andriani  

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

                                                           
27

 Muhamad Turmudi, ―Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan 

Pemanfaatan Pajak Dan Zakat),‖ Jurnal Al-’Adl 8, no. 1 (2015): 128–42. 
28 Mardiasmo, PERPAJAKAN, ed. Maya, XIX (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 

2018). 
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(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintah. 

 

c. Menurut Mardismo  

Pajak ialah berupa iuran yang dibayarkan kepada 

negara oleh rakyat  kemudian masuk kedalam kas negara 

diatur dalam undang-undang dan pelaksanaannya dapat 

dipaksakan tanpa adanya balas jasa namun iuran tersebut 

digunakan untuk membiayai atau pembayaran atas 

kepentingan umum. Dari beberapa definisi yang telah 

dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak 

merupakan iuran wajib pajak yang telah diatur oleh 

pemerintah didalam undang-undang sehingga seseorang 

memiliki hak atas suatu kedudukan tertentu. 

 

2. Unsur-Unsur Pajak 

Unsur-unsur Pajak diantaranya sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat untuk negara berupa uang atau bukan 

barang. 

b. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan serta aturan 

pelaksanaan undang-undang. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang 

secara langsung dapat ditunjuk. Dalam disimpulkan 

bahwa pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan 

adanya kontraprestasi invidual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai kepentingan negara seperti 

pengeluaran-pengeluaran untuk masyarakat luas. 

 

3. Fungsi Pajak 

Pajak memili dua fungsi yaitu fungsi anggaran 

(Budgetair) dan fungsi mengatur (Regulerend). Fungsi 

anggaran (Budgetair)  merupakan pajak  sebagai sumber dana 
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untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya bagi negara. 

Fungsi mengatur (Regulerend) merupakan pajak sebagai alat 

untuk mengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang sosial ekonomi. Pajak memiliki peranan yang 

sangat penting didalam kehidupan negara, pajak berperan 

sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. 

berdasarkan hal tersebut pajak memiliki beberapa fungsi, 

yaitu:
29

 

a. Fungsi Pemerintah (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

dalam pemerintahan. Dalam  APBN, pajak merupakan 

sumber pendapatan atau penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan 

pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya 

PPnBM, PPnBM merupakan langkah pemerintah 

dalam berupaya mengatur tingkat konsumsi barang 

mewah untuk mengurangi gaya hidup komsumtif. Dan 

pajak yang tertinggi dikenakan terhadap minuman 

keras untuk mengurangi konsumsi minuman 

beralkohol. 

c. Fungsi Stabilitas 

Fungsi Stabilitas dalam pajak berhubungan 

dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga yaitu 

melalui dana yang diperoleh dari pajak sehingga laju 

inflasi dapat dikendalikan. 

d. Fungsi Redistribusi 

Fungsi redistribusi dalam pajak lebih ditekankan 

pada unsur pemerataan dan keadilan dalam 

masyarakat. fungsi ini dapat dilihat dengan adanya 

lapisan tarif dalam pengenaan pajak. 

 

                                                           
29

 Mardiasmo. 
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e. Fungsi Demokrasi 

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud 

dari sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan 

tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

sebagai pembayar pajak atau wajib pajak. 

 

4. Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan perpajakan agar tidak adanya 

hambatan serta perlawanan dari wajib pajak, maka dalam 

pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut, 

diantarannya; 

a. Keadilan ialah dalam perundang-undangan mengenakan 

pajak secara umum dan merata sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Serta dalam pelaksanaannya 

wajib pajak dapat mengajukan keberatan, penundaan 

dalam pembayaran,dan mengajukan banding apabila 

ketetapan pajak yang dibayarkan tidak sesuai. 

b. Yuridis diindonesia pajak diatur dalam Undang-undang 

Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 ayat 2 yakni dengan 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan 

baik bagi negara maupun warganya. 

c. Ekonomis Pemungutan tidak boleh menganggu 

kelancaran kegiatan produksi maupun perdangangan 

yang dapat mengakibatkan kemunduran perekonomian 

masyarakat. 

d. Finansial disesuaikan dengan fungsi anggaran, dapat 

diartikan bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih 

rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sederhana yaitu syarat pemungutan pajak yang sederhana 

akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi 

kewajibannya.  

 

5. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil 

Hukum pajak yang mengatur hubungan antara 

pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat 
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sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) macam hukum pajak, 

diantaranya yaitu: 

a. Hukum Pajak Materiil, yaitu hukum didalamnya 

terkandung norma-norma yang menerangkan keadaan 

perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai 

pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek 

pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), 

segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang 

pajak, serta hubungan antara pemerintah dengan wajib 

pajak. 

b. Hukum pajak formil, yaitu bentuk atau tata cara untuk 

mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara 

melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini 

memuat, antara lain: 

1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan 

suatu utang pajak. 

2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan 

terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, 

perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan 

utang pajak. 

3. Kewajiban wajib pajak misalnya 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, 

dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan 

keberatan dan banding. 

 

6. Pengelompokan Pajak 

Pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu 

berdasarkan golongannya, sifatnya dan menurut lembaga 

pemungutnya. 

a. Menurut Golongannya 

Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, 

diantaranya yaitu: 

1. Pajak Langsung 

Pajak langsung ialah pajak yang pembayarannya 

dilimpahkan oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak 
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dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang 

pembayarannya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai. 

 

b. Menurut Sifatnya 

Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif ialah pajak yang berpangkal 

berdasarkan pada subjeknya atau pemungutan pajak 

yang didasari atas kemampuan dan keadaan pribadi 

wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Objektif 

Pajak objektif adalah pemungutan pajak yang 

didasari atas objek pajaknya dan tidak 

memperhatikan keadaan, benda maupun perbuatan 

pribadi wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

 Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi 

menjadi dua, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pajak Negara atau Pusat 

Pajak negara atau pusat adalah pajak yang 

pemungutannya diwewenangi oleh pemerintah 

pusat atau Dirjen Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah,dan Bea Materai. 

2. Pajak Daerah atau Lokal 

Pajak daerah atau lokal dalah pajak yang 

pemungutannya diwewenangi oleh pemerintah 

daerah tingkat I dan tingkat II. Pajak daerah : 
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 Pajak Provinsi atau tingkat I, contoh: Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor.  

 Pajak Kabupaten/Kota atau tingkat II, contoh: 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan. 

 

7. Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) 

stelsel, yaitu:
30

 

1) Stelsel Nyata (Riel Stelsel) yaitu pengenaan pajak 

yang didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, 

pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak yakni setelah pajak penghasilan 

sesuangguhnya diketahui. 

2) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) berupa 

pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan yang 

diatur undang-undang. Misalnya penghasilan suatu 

tahun dianggap sama pada tahun sebelumnya namun 

pajak yang bayar tidak berdasarkan pada keadaan 

yang sesungguhnya.  

3) Stelsel Campuran merupakan campuran antara 

stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada aal tahun 

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pada 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

b. Asas Pemungutan Pajak 

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) yaitu negara 

memiliki hak mengenakan pajak atas seluruh 

penghaslan wajib pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun 

                                                           
30

 I Nengah Suatika, ―Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak,‖ 

Jurnal Komunikasi Hukum 7 (2021): 326–35. 
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dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak 

dalam negeri. 

2. Asas Sumber merupakan negara berhak mengenakan 

pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajak. 

3. Asas Kebangsaan yaitu pengenaan pajak 

dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak 

diantaranya yaitu:
31

 

a. Official Assesment System 

Official Assesment System merupakan sistem 

pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (Pajak) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri 

Official Assesment System yaitu: 

1. Wewenang menentukan besarnya pajak 

terutang ada pada aparat pajak. 

2. Wajib pajak bersifat pasif . 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat 

ketetapan pajak oleh aparat pajak. 

b. Self Assessment System 

Self Assessment Siytem merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk dapat menentukan sendiri 

besarnya pajak terutang. Ciri-ciri wewenang 

tersebut seperti : 

1. Wajib pajak memiliki wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

                                                           
31 Sri Melyanti, Muhammad Hasan, and Muhammad Dinar, Buku Saku Ekonomi 

Berbasis Mind Mapping Perpajakan, 2019. 
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2. Wajib pajak aktif menghitung, menyetorkan, 

dan melaporkan pajak terutang  sendiri kepada 

Pajak (aparat pajak). 

3. Aparat pajak tidak ikut campur dan hanya 

mengawasi. 

 

c. Witholding  System 

Withholding System merupakan suatu sistem 

yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga 

kecuali Pajak dan wajib pajak itu sendiri untuk 

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau 

memungut pajak yang terutang ada pihak ketiga, 

yaitu pihak selain Pajak dan wajib pajak. 

 

8. Hambatan Pemungutan Pajak 

Hambatan merupakan suatu halangan kemajuan untuk 

dapat menyelesaikan suatu persoalan. Hambatan dalam 

pemungutan pajak diantaranya, yaitu: 

a. Perlawanan Pasif yaitu masyarakat yang enggan 

membayar pajak dikarenakan sebab tertentu. Misalkan 

perkembangan kemampuan berfikir dan moral 

masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami 

masyarakat, system control yang belum dilakukan atau 

dilaksanakan dengan baik. 

b. Perlawanan Aktif yaitu semua usaha yang dilakukan oleh 

wajib pajak bertujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya ialah, Tax avoidance (usaha meringankan 

beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang). 

Tax avoidance ialah penghindaran pajak yang dilakukan 

wajib pajak secara legal yang melanggar hukum, namun 

wajib pajak memanfaatkan kelemahan undang-undang 

perpajakan sehingga bertujuan untuk memperkecil 



26 
 

jumlah pajak yang akan dibayarkan.
32

 Sedangkan Tax 

evasion merupakan usaha meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar undang-undang. Contohnya 

menggelapkan pajak). Masyarakat yang sadar 

kewajibannya untuk patuh membayar pajak sebagai salah 

satu pengabdian masyarakat kepada negara maka 

hambatan-hambatan tersebut akan teratasi dengan baik.
33

 

 

E. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1. Landasan Hukum 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan ialah pajak 

yang dimiliki, dikuasai dimanfaatkan oleh suatu badan atau 

orang pribadi kecuali kawasan perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan yang menjadi hak milik pemerintah. Landasan 

Hukum pajak bumi dan bangunan (PBB)  ialah Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah diubah dengan 

undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan. Ada beberapa asas yang perlu diperhatikan 

dalam Pajak Bumi dan Bangunan, diantaranya: 

a. Sederhana yaitu mudah dimengerti, dipahami dan 

dilaksanakan. 

b. Adil yaitu didalam hubungan vertical dan horizontal 

disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak  dalam 

pengenaan pajak bumi dan bangunan. 

c. Memiliki kepastian hukum ialah pengenaan pajak bumi 

dan bangunan berlandaskan atas undang-undang serta 

peraturan pemerintah sehingga memiliki kekuatan dan 

hukum yang jelas. 

                                                           
32

 Yulistia Devi et al., ―Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-

2019,‖ Jurnal Akuntansi Dan Pajak 22, no. 02 (2022): 3. 
33

 Ratna Alintuka, ―Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo,‖ Jurnal 

Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah 

Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo II (2015): 157–70. 
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d. Gotong Royong, dimana semua kalangan masyarakat 

ikut serta berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam 

mematuhi peraturan perundang-undangan terutama 

dibidang pajak bumi dan bangunan. 

 

2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Bumi merupakan semua permukaan yang berada 

didalamnya, contohnya seperti tanah dan perairan (Rawa-

rawa, tambak,perairan) dan laut. Bangunan yaitu sebuah 

teknikyang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada 

permukaan tanah ataupun perairan. Diantaranya yaitu: Jalan 

lingkungan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam 

renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, 

dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang 

minyak, air dan gas, pipa minyak serta fasilitas lainnya yang 

memberikan manfaat.  Sehingga Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), adalah pajak yang dikenakan atas tanah, lahan dan 

bangunan yang dimiliki oleh seseorang.
34

  

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) islah surat 

yang digunakan wajib pajak sehingga dapat melaporkan 

data objek menurut ketentuan yang telah diatur dalam 

Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ialah surat yang 

digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai 

bentuk pemberitahuan pajak terutang kepada wajib pajak. 

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) wajib pajak. 

 

3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Memberikan Kemudahan dan Kesederhanaan. 

b. Adanya Kepastian Hukum. 

c. Mudah dimengerti dan adil. 

d. Menghindari pajak berganda. 

                                                           
34

 Ibid. 
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4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Merupakan harga rata-

rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 

secara wajar. Nilai objek pajak ditentukan dari perbandingan 

harga dengan objek lainnya yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Yang 

dimaksud dengan: 

a. Perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis 

adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai 

jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan 

dengan objek pajak yang sejenis, letak berdekatan dan 

fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 

b. Nilai perolehan baru merupakan suatu pendekatan atau 

metode penentuan NJOP dengan cara menghitung 

seluruh biaya yang dikeluarkan perolehan pajak 

tersebut, dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi 

fisik objek tersebut. 

c. Nilai jual pengganti yaitu suatu pendekatan atau metode 

penentuan NJOP berdasarkan pada hasil produksi objek 

pajak tersebut. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan 

klasifikasi: 

1. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan. 

2. Objek Pajak Sektor Perkebunan 

3. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak 

Pengusahaan Hutan (Hak pengusahaan hasil hutan, 

izin pemanfaatan kayu serta Izin Sah lainnya selain 

hak untuk pengusahaan hutan tanaman industry). 

4. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 

5. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan Gas 

Bumi. 

6. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas 

Bumi. 

7. Objek Pertambangan Sektor Pertambangan Non 

Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi 

dan Galian C. 
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8. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas 

Galian C. 

9. Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Laut 

10. Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Darat. 

11. Objek Pajak yang Bersifat Khusus. 

Dapat disimpulkan bahwa besarnya NJOP 

ditetapkan setiap tiga tahun sekali. Namun untuk 

sebagian desa tertentu yang perkembangan 

pembangunan desa yang pesat dapat mempengaruhi 

kenaikan NJOP. Penetapan NJOP ditetapkan oleh 

kepala daerah dalam rentan waktu setahun sekali. 

 
5. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Tidak semua objek pajak bumi dan bangunan (PBB) 

dikenakan pajak. Beberapa objek yang dikecualikan 

dikenakan pajak diantaranya yaitu: 

a) Seluruh fasilitas yang digunakan untuk melayani 

kepentingan umum seperti tempat ibadah 

(Masjid,Gereja,Wihara dan lain-lain), pendidikan 

(Madrasah, Pesantren dan lembaga pendidikan lainnya), 

kesehatan (Rumah Sakit), sosial (Panti Asuhan) dan 

kebudayaan nasional (Museum, Candi dan peninggalan 

lainnya) yang semata-mata bukan untuk mencari 

keuntungan. 

b) Tanah yang digunakan untuk pemakaman, peninggalan 

sejarah atau purbakala dan semacamnya. 

c) Hutan Lindung, hutan suaka alam, taman nasional dan 

tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat 

berdasarkan atas perlakuan timbal balik. 

e) Digunakan oleh badan atau organisasi internasional 

yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Objek pajak digunakan oleh negara untuk 

pengelolaan pemerintah dan penentuan proses 

perhitungan pajak diatur oleh undang-undang.  
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6. Subjek PBB 

Subjek Pajak ialah orang atau badan yang mempunyai 

hak atas bumi untuk memperoleh manfaat atas bangunan. 

Beberapa hal yang termasuk subjek pajak PBB diantaranya: 

a. Orang pribadi/badan yang memiliki hak nyata atas bumi 

b. Orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat 

atas bumi 

c. Orang pribadi atau badan yang mempunyai bangunan 

d. Orang pribadi atau badan yang menguasai bangunan 

e. Orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat 

atas bangunan. 

 

7. Tarif Pajak 

Tarif yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 

0,5%. Dasar Pengenaan Pajak diantaranya yaitu: 

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang telah ditetapkan 

setiap tiga tahun oleh Pemerintah Daerah setempat. 

3. Dasar perhitungan pajak yang ditetapkan ialah 

serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% 

dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

4. Besarnya persentase  ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. 

Untuk perekonomian saat ini telah ditetapkan besarnya 

persentase untuk NJKP diantaranya yaitu: 

 NJOP 40% (Empat puluh persen) untuk Objek 

pajak perkebunan, kehutanan atau objek pajak 

lainnya yang NJOP wajib pajak perorangan atas 

bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 

1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah). 

 NJOP 20% (Dua puluh persen) untuk Objek pajak 

pertambangan dan objek pajak lainnya yang NJOP-

nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) ialah selama 3 (tiga) tahun sekali. Namun 
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dikarenakan perkembangan pembangunan mengakibatkan 

adanya kenaikan NJOP yang signifikan sehingga penetapan 

nilai jual setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama 

Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat 

dari Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) untuk 

memperhatikan asas Self assessment. 

8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar 

Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib 

Pajak dan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). 

 

9. Mekanisme PBB Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2)  dikenakan setiap tahunnya dihitung per 1 januari. 

Tempat PBB terutang ialah diwilayah daerah yang berupa 

letak objek pajak. Pendataan terhadap objek PBB dilakukan 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP). Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 

melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-

Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ialah surat yang 

digunakan aparat pajak untuk memberitahukan besarnya 

pajak terutang kepada Wajib Pajak. SPOP harus diisi 

dengan benar, lengkap, dan jelas serta diberi tandatangan 

serta disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-

lambatnya tiga puluh hari setelah tanggal diterimanya SPOP 

oleh subjek pajak.
35

 Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah 

menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

serta menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lambat 6 bulan sejak 

                                                           
35

 Mardiasmo. 
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tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Kepala daerah 

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

diantaranya sebagai berikut: 

a. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak 

ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran. 

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

adanya indikasi jumlah pajak terutang lebih besar dari 

jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang 

disampaikan oleh Wajib Pajak. 

 

10. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

Berikut tata cara pembayaran dan penagihan pajak bumi 

dan bangunan (PBB), Antara lain: 

a) Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

b) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya 

SKP oleh wajib pajak.  

c) Pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar 

pada saat tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan 

denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, 

dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo sampai hari 

pembayaran hingga dalam jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan. 

d) Pajak terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan 

giro serta tempat lain yang ditunjuk oleh Mentri 

Keuangan. 

Dalam hal tagihan yang terutang dibayar setelah jatuh 

tempo , penagihan yang dilakukan dengan surat paksa telah 

diatur berdasarkan UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 
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F. Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Pengertian Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau 

aturan. Artinya bahwasannya kepatuhan wajib pajak ialah 

tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku, mengisi formulir pajak dengan 

jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan 

benar serta membayar pajak tepat pada waktunya. Selain itu 

kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban 

perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam 

rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan didalam 

pemenuhannya diberikan secara sukarela.  

Menurut kiryanto yang dikutip oleh Eliyani 

mendefinisikan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah sebagai 

memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan 

pada waktunya, mengisi dengan benar pajak yang terutang 

dan membayar pajak tepat waktu tanpa ada tindakan 

pemeriksaan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.03/2007 pasal 1 menjelaskan wajib pajak patuh 

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
36

 

a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua 

jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis 

pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur 

atau menunda pembayaran pajak. 

c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan 

tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 

10 (sepuluh) tahun terakhir. 

d) Pendapat yang diberikan auditor pada saat mengaudit 

laporan keuangan dengan pendapat wajar tanpa 

                                                           
36

 Merry Susanti, Sofia Prima Dewi, and Sufiyati, ―Kepatuhan Pelaporan Wajib 

Pajak,‖ Jurnal Bisnis Dan Akuntansi 19, no. 2 (2017): 141–56. 
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pengecualian atau wajar dengan pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut.  

Dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memenuhi 

kepatuhan wajib pajak dalam target dan realisasi 

perpajakan, aparat pajak mempunyai peran penting 

dalam menjalankan tugasnya untuk dapat memberikan 

pemahaman kepada wajib pajak melalui sosialisasi 

sehingga wajib pajak memiliki sikap serta kesadaran 

untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. 

 

2. Indikator Kepatuhan Pajak 

Indikator kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Kepatuhan dalam mematuhi peraturan pajak sesuai 

dengan UU No 28 tahun 2007 yaitu tentang wajib pajak 

membayar atau menyetorkan yang terutang dengan 

menggunakan surat setoran pajak. 

b. Membayar pajak dengan melakukan pembayaran pajak 

secara tepat dan waktu yang ditentukan. 

c. Kepatuhan dalam melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajak dengan benar. 

d. Kepatuhan dalam membayar hutang atau membayar 

kekurangan pajak sebelumnya jika ada tunggakan. 

e. Wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam 

membayar pajak.
37

 

 

G. Kualitas Pelayanan Pajak 

1. Definisi Kualitas Pelayanan Pajak 

Menurut Goesch dan Davis kualitas merupakan suatu 

kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang melebihi harapan. 

Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang 

dilayani atas tuntutan atau persyaratan pelanggan atau 

                                                           
37

 Johan Yusnidar, Sunarti, and Arik Prasetya, ―Pengaruh Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi 
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masyarakat. sehingga kualitas peda dasarnya terkait dengan 

pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara aparatur 

pajak dalam melanayi masyarakat secara memuaskan.
38

 

 Menurut Kotler dan Keller Pelayanan atau jasa 

merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh suatu pihak ke 

pihak lain, yang sifatnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan. Sedangkan kualitas ialah semua 

ciri atau sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh terhadap kemampuannya menyediakan 

kebutuhan dengan baik.
39

 Berdasarkan pengertian keduanya 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang baik 

dapat diwujudkan apabila pelayanan aparat pajak 

dilaksanakan dengan baik sehingga wajib pajak mampu 

memahami arti pentingnya membayar pajak sebagai iuran 

wajib untuk pembangunan umum. Pelayanan pajak menjadi 

salah satu faktor utama meningkatkan penerimaan realisasi 

kepatuhan pembayaran pajak. Pelayanan perpajakan 

dimaksudkan agar dapat memberikan kenyamanan, 

keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak dalampemenuhan 

dan haknya dibidang perpajakan.
40

  

 

2. Indikator Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan pajak dikatakan bagus jika sesuai 

atau melampaui harapan wajib pajak, dan sebaliknya kualitas 

pelayanan pajak dikatakan buruk jika dibawah harapan dari 

wajib pajak. Menurut Kotler mengatakan bahwa terdapat 

lima kriteria, penentu kualitas pelayanan pajak sebagai 

berikut: 

a. Keandalan (Reliability); kemauan untuk melaksanakan 

jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 

                                                           
38

 Ismail Nurdin, ―KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Perilaku Aparatur Dan 
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 Rinaldi Bursan and Dhaniel J Chanerie, ―Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 
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b. Keresponsifan (Responsiveness) atau daya tanggap 

yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan serta 

memberikan jasa dengan cepat dan tepat dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

c. Keyakinan (Confidence); pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan mereka untuk 

menimbulkan kepercayaan. Komponennya yaitu 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan 

sopan santun.  

d. Empati (Emphaty) yaitu syarat untuk peduli, 

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan. 

e. Berwujud (Tangible) ialah penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, personil dan media komunikasi.
41

 

Selanjutnya menurut Tjiptono dimensi kualitas 

pelayanan, yaitu: 

a) Bukti fisik, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personel dan bahan-bahan komunikasi. 

b) Reliabilitas, yaitu kemampuan memberikan jasa yang 

dijanjikan secara akurat dan andal. 

c) Daya tanggap, merupakan kesediaan untuk membantu 

para pelanggan dan menyampaikan jasa secara cepat. 

d) Kompetensi, yaitu penguasaan keterampilan 

pengetahuan yang dibutuhkan agara dapat memberikan 

jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

e) Kesopanan, yaitu sikap sopan santun, kepedulian, 

perhatian dan keramahan. 

f) Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. 

g) Keamanan, yaitu bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan. 

h) Akses, yaitu kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. 
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i) Komunikasi, yaitu memberikan informasi kepada para 

pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami 

serta selalu mendengarkan saran dan keluhan mereka. 

j) Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya 

memahami pelanggan dan kebutuhan mereka.
42

  

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa variabel kualitas pelayanan pajak menurut kotler 

meliputi keandalan (reliability), keresponsifan 

(responsiveness), keyakinan (confidence), empati 

(emphaty), berwujud (tangible). Sedangkan menurut 

Tjiptono meliputi bukti fisik, reliabilitas, tanggap, 

kompetensi, kesopanan, kredibilitas, keamanan, akses, 

komunikasi dan kemampuan memahami pelanggan. 

 

H. Pemahaman Wajib Pajak 

1. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, paham 

dapat diartikan mengerti , maklum serta mengetahui. 

Sedangkan pemahaman merupakan suatu proses perbuatan 

untuk memahami. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak 

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas 

cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.  

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro tingkat 

pemahaman adalah suatu perikatan yang timbul adanya 

undang-undang yang berlaku sehingga menjamin adanya 

kepastian hukum bik bagi fiskus sebagai pengumpul maupun 

wajib pajak sebagai pembayar pajak. Diantaranya adanya 

kewajiban warga negara untuk menyetorkan penghasilan 

tertentu, negara mempunyai kekuatan wewenang untuk 

memaksa membayar pajak yang dipergunakan untuk 

kepentingan pemerintahan dan umum. 

Pemahaman wajib pajak ialah suatu proses seorang 

wajib pajak dalam memahami peraturan dan undang-undang 
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serta tata cara perpajakan sehingga wajib pajak 

melaksanakan kegiatan perpajakan diantaranya seperti, 

membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain sebagainya.
43

 

Menurut rahadi pengetahuan dan pemahaman merupakan 

faktor internal wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak 

akan berpengaruh terhadap sikap, kesadaran serta kepatuhan 

dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Wajib 

pajak memerlukan pemahaman manfaat dan fungsi pajak, 

wajib pajak yang kurang dalam pemahaman, sosialisasi atau 

iklan yang telah diberikan aparat pajak membuat wajib pajak 

tidak patuh. Dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, 

pemahaman tentang perpajakan harus dimiliki oleh masing – 

masing wajib pajak.  

Sehingga disimpulkan bahwa pemahaman merupakan 

suatu proses pengetahuan yang kemudian menjadi suatu 

sikap atau tindakan seseorang untuk melakukan suatu hal. 

Sehingga fenomena tersebut berkaitan terhadap pajak 

sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi serta 

dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan 

bangunan disuatu daerah ataupun negara.   

 

2. Indikator Pemahaman Wajib Pajak 

Indikator pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan 

membayar pajak diantaranya yaitu: 

a. Memahami perihal perhitungan pajak Nilai Objek Pajak 

(NJOP) sesuai dengan aturan berlandaskan PMK no 208 

tahun 2018. 

b. Mengetahui system perpajakan diindonesia dengan 

menerapkan system perpajakan self asessement system 

dengan memberikan tanggungjawab serta kepercayaan 

kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak 

terutang yang harus dibayar. 
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c. Mengetahui dan memahami kegunaan pendapatan 

perpajakan sebagai bentuk pembiayaan yang akan 

didistribusikan untuk kepentingan umum.
44

 

 

I. Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Pajak secara etimologi berasal dari bahasa arab yang disebut 

dengan istilah dharibah artinya mewajibkan, menentukan, 

menetapkan, memukul, menerangkan atau membebankan. 

Dharibah dalam islam merupakan sumber pendapatan negara 

hanya dalam keadaan darurat jika pendapatan yang lain tidak 

mencukupi kebutuhan baitul maal, akan tetapi jika Baitul maal 

(Kas negara) sudah tercukupi maka pajak dihapuskan. Adapun 

dasar hukum pajak dalam firman Allah SWT: 

                       

Artinya: ―Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka 

upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi 

rezki yang paling baik‖. (Q.S Al-Mukminun [23] : 72). 

 

Menurut Qadim Zallum Pajak yaitu Harta yang diwajibkan 

Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai 

kebutuhan dan pengeluaran yang diwajibkan sebagai anggaran 

pemerintah yang disalurkan dalam bentuk sarana dan prasarana 

umum bagi masyarakat. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk 

membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Menurut Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang 

ditetapkan terhadap wajib pajak yang disetorkan kepada negara 

sesuai dengan ketentuan yang hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran umum dan untuk merealisasikannya sebagai tujuan 

ekonomi, sosial, politik dan tujuan lainnya yang ingin dicapai 

oleh negara.  
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Sebuah hadits Rasulullah bersabda:
45

 

ٌد ْبٌه انطٌّفَْيِم ثَىَّاَشِرْيٌك َعْه أبِي َحْمَزٍةَعْه َعاِمٍر َعْه  )أْخبََرواَ( ٌمَحمَّ

ًِ َو َسهََّم يَقٌْوٌل  فَِطَمِت بِْىِت قَْيٍس قَانَْت َسِمْعٌت َرٌسْوَل اهللا َصهيَّ اهللا َعهَْي

ىِي َوفَاِطَمتٌ بِْىِت قَْيٍس()َرَوايٌ َداٌراْنقٌطْ اِنَّ فِي ْانمَوآنٌِكْم َحق ًّا ِسَوى انَزَكاِة   

Artinya : "Muhammad Thufail dari Abu Hamzah dari ‗Amir 

dari Fathimah binti Qais mengatakan: Saya mendengar 

Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya didalam setiap harta 

kalian terdapat kewajiban lain (untuk dikeluarkan) selain zakat. 

(HR. Darul Quthni dan Fathimah binti Qais).  

 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 

diperbolehkan untuk menarik sebagian harta penduduknya selain 

dari zakat, dalam hal ini seperti pajak. Pajak dipungut bukan atas 

dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban 

(beban) lain atas kaum muslimin. Dharibah ialah harta yang 

wajib dipungut oleh negara selain dari Jizyah dan kharaj. Kharaj 

merupakan istilah pungutan pajak yang berkaitan dengan tanah.
46

  

Pajak merupakan iuran wajib warga negara kepada 

pemerintahan yang dipungut dari wajib pajak sebagai salah satu 

kewajiban untuk pembiayaan negara yang disalurkan dalam 

bentuk kepentingan umum. dalam membayar pajak diharapkan 

untuk patuh sehingga pembiayaan pemerintah lancar, tanpa 

adanya hambatan dengan kekurangan biaya sehingga negara 

sejahtera. Pemungutan pajak sebagaimana yang dijelaskan sesuai 

dalam ketentuan dalam firman Allah SWT: 
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Artinya : ―Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi 

Maha mengetahui. (Q.S At-Taubah [9]: 103). 

 

Berdasarkan ayat tersebut  dapat dipahami bahwasannya 

zakat membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebih-

lebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-

sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta 

benda mereka. Pajak dan zakat memiliki persamaan dalam 

tujuannya yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu 

masyarakat yang adil dan makmur secara merata serta memiliki 

kesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak 

digunakan untuk membiayai kegiatan dalam sektor pemerataan 

fasilitas public agar seluruh masyarakat merasakan dampak 

positif dari pajak yang telah dibayarkan, contohnya jalan raya, 

jalan tol, BPJS dan lainnya. Sedangkan zakat disalurkan untuk 

kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan pengalokasian 

mustahik zakat seperti bidang ekonomi, perhubungan dan 

pariwisata, peningkatan pengamalan agama, sektor pendidikan, 

generasi muda dan kebudayaan, pembangunan kesehatan, 

jaminan kesehatan sosial (JamKesSos), Pembangunan dalam 

bidang politik,aparatur pemerintah serta hukum luar negeri 

(LN).
47

 

Hambatan dalam memungut pajak era modern yakni 

pemahaman tentang pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan 

pajak, Karena pajak ialah  kewajiban kepada negara sedangkan 
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zakat yaitu pendapatan kekayaan yang disalurkan untuk 

memenuhi kebutuhan kemaslahatan dan perkembangan agama. 

Bagi seorang muslim zakat merupakan kewajiban agama yang 

penyalurannya sesuai ketentuan dalam Al-Qur‘an yaitu: 

                    

                     

                 

      

Artinya :―Perangilah orang-orang yang tidak beriman 

kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan 

mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah 

dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar 

(agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh 

sedang mereka dalam Keadaan tunduk‖(Q.S At-Taubah [9] : 29). 

 

Berdasarkan ayat diatas Jizyah ialah pajak selain dari 

dharibah dan kharaj. Jizyah merupakan pajak yang dipungut oleh 

pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai 

imbangan bagi keamanan diri mereka. Pajak dianggap sebuah 

tuntunan karena umat islam dianjurkan untuk menunaikan infak 

dan sedekah. Pajak wajib dipatuhi untuk kepentingan 

pembangunan sebagai penunjang sarana diberbagai bidang yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak dalam istilah bahasa arab 

dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks atau Adh-dharibah 

yaitu berupa pemungutan pajak yang ditarik dari rakyat oleh para 

penarikan pajak.
48

 Negara memungut pajak sebagai timbal balik 

perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. sehingga 
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masyarakat memiliki kewajiban untuk taat serta patuh kepada 

pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT: 

                    

                     

                          

Artinya : ―Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya‖. 

(Q.S An-Nisa [3] : 59) 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa umat manusia 

menjalani hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara 

diwajibkan untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh 

pemerintah. Selain itu pajak merupakan pendapatan tertinggi 

negara, oleh karena itu masyarakat harus mampu memenuhi 

kewajibannya sebagai warga negara yaitu dengan patuh pajak. 

Dengan begitu pembiayaan negara akan semakin baik dalam 

bidang ekonomi, pendidikan, pemerintah maupun dalam aspek 

lainnya sehingga kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat 

dan negara dapat terrealisasikan dengan baik. 

 
J. Keterkaitan ekonomi islam dengan kepatuhan pembayaran 

pajak 

Ekonomi islam ialah suatu ilmu pengetahuan yang 

membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek 

ekonomi didalam masyarakat yang diatur berdasarkan Al-Qur‘an 

dan As-Sunnah. Syariah juga mencakup masalah ekonomi dan 
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akuntansi yang berkaitan juga dengan pajak. Beberapa syarat 

dasar akuntansi syariah yaitu : Benar (truth) dan sah (valid), adil 

(justice) yang berarti menempatkan sesuai dengan 

peruntukannya, diterapkan terhadap semua situasi dan harus 

dapat memenuhi kebutuhan minimum yang mesti dimiliki 

seseorang, kebaikan (ihsan) atau dapat melakukan hal yang lebih 

baik dari standar kebiasaan. Akuntansi pajak secara prinsipil 

dipengaruhi oleh fungsi perpajakan, yang kehadirannya untuk 

dapat menghitung berapa jumlah pajak yang menjadi kewajiban 

wajib pajak. Prinsip-prinsip akuntansi pajak diantaranya yaitu: 

a. Pembukuan atau pencatatan pajak harus diselenggarakan 

dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 

usaha yang sebenarnya. 

b. Pembukuan (akuntansi pajak) harus diselenggarakan secara 

taat asas dan menggunakan stelsel akrual atau stelsel kas. 

c. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan 

mengenai harta, kewajiban, modal (representasi dari neraca) 

serta catatan penghasilan dan biaya (representasi dari daftar 

laba-rugi) serta penjualan dan pembelian sehingga dapat 

dihitung besarnya pajak terutang.
49

   

Sebagaimana firman Allah SWT yaitu: 

                 

                  

Artinya: ―Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis 

di antara kamu menuliskannya dengan benar….‖.  (QS. Al-

Baqarah [2] : 282). 
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Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa secara 

umum prinsip akuntansi syariah ialah sebagai berikut yang 

terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282: 

a. Prinsip Pertanggungjawaban ialah implikasi dalam bisnis 

dan akuntansi adalah individu yang terlibat dalam praktik 

bisnis harus melakukan pertanggungjawaban apa yang telah 

diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait dan 

biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 

b. Prinsip keadilan ialah kata keadilan dalam konteks aplikasi 

akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, 

adalah berkaitan dengan praktik moral yang merupakan 

faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat lebih 

fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau 

syariah dan moral). 

c. Prinsip kebenaran ialah tidak lepas dengan prinsip keadilan. 

Kebenaran didalam al-qur‘an tidak diperbolehkan untuk 

mencampuradukan dengan kebatilan.
50

  

 

Dalam ajaran islam, kewajian utama kaum muslim atas 

harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada 

kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Jalan tengah dari 

perbebedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta 

yang wajib adalah zakat, namun jika kondisi yang menghendaki 

adanya keperluan tambahan (darurah), maka ada kewajiban 

tambahan lain berupa pajak (dharibah). Diperbolehkannya 

memungut pajak menurut para ulama, alasan utamanya adalah 

untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak 

mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika 

pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. 

Sedangkan mencegah kemudharan adalah suatu kewajiban. 

Kepatuhan pajak dan ekonomi islam saling memiliki keterkaitan 

sebagai pembiayaan diupayakan agar system ekonomi stabil. 

Sebagaimana firman Allah SWT yaitu: 
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Artinya : ―Katakanlah: "Siapakan yang memberi rezeki 

kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", 

dan Sesungguhnya Kami atau kamu (orang-orang musyrik), 

pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang 

nyata‖ (Q.S Saba‘ [34] : 24). 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa rezeki yang manusia 

nikmati adalah limpahan dari nikmat Allah SWT. 

Sesungguhnya kemakmuran ekonomi manusia dimuka bumi 

tidak akan pernah terjadi jika tanpa adanya ketetapan dari 

Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa dasar ekonomi 

islam adalah ketundukan dan ketaatan kepada Allah. 

Ekonomi islam didasarkan ketauhidan yang artinya bahwa 

seluruh aktivitas ekonomi umat manusia dilaksanakan sesuai 

dengan ketetapanNYA. 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak selalu 

diupayakan realisasi penerimaan sesuai dengan ketetapan. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan wujud pemenuhan untuk 

pembiayaan negara baik bagi daerah maupun perkotaan 

sehingga hal ini dapat mengembangkan, memajukan, 

memakmurkan dan mensejahterakan daerah secara merata. 
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K. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen yang terdiri 

dari kualitas pelayanan pajak dan tingkat pemahaman wajib 

pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan 

membayar pajak. Model konseptual penelitian dapat dijelaskan 

melalui kerangka pemikiran teoritis pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka berfikir 

 
Berdasarkan gambar diatas, maka akan dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak dan tingkat 

pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi 

dan bangunan menurut perspektif ekonomi islam. 

 

 

 

Kualitas Pelayanan Pajak 

(X₁) 

Kepatuhan Membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan 

(Y) 

Perspektif Ekonomi Islam 

Tingkat Pemahaman WP 

(X₂) 
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L. Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah pada penelitian. Hipotesis dikatakan jawaban 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan 

pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Perumusan hipotesis 

penelitian merupakan langkah ketiga dalam sebuah penelitian, 

setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka 

berfikir. Hipotesis yang akan diajukan pada penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. 

Kualitas pelayanan pajak merupakan suatu proses 

bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar 

terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan 

pajak berperan penting bagi kepatuhan pembayaran pajak 

sehingga realisasi penerimaan perpajakan tidak menurun 

namun semakin terjadi adanya peningkatan. 

Teori atribusi menjelaskan bahwa dapat dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Apabila dikaitkan dengan 

kualitas pelayanan pajak, maka wajib pajak dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dimana wajib pajak membayar pajak karena 

kualitas pelayanan pajak dimana wajib pajak memperoleh 

pelayanan yang optimal dalam hal Keandalan (Reliability), 

Jaminan (Assurance), Ketanggapan (Responsiveness), 

Empati (Emphaty), dan Bukti Langsung (Tangible) dari 

aparatur pajak. Teori akuntansi keperilakuan relevan untuk 

menjelaskan kualitas pelayanan pajak bahwa informasi 

ekonomi dapat ditambahkan dengan tidak hanya melaporkan 

data-data keuangan saja tetapi juga data-data non keuangan 

yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Harapan dari kualitas pelayanan yang 

baik yaitu wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam 
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menyelesaikan kewajiban pajaknya. Teori kepentingan 

dikaitkan dengan kualitas pelayanan pajak sebagai salah satu 

timbal balik negara dengan wajib pajak yaitu pemenuhan 

kebutuhan kepentingan umum. 

Hasil penelitian Nor Hadi dan Umi Mahmudah 

melakukan penelitian tentang ―Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak‖. Adalah hasil 

pengujian hipotesis dengan Uji Thitung dan Ttabel 

menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini 

berarti bahwa pengungkapan Kualitas Pelayanan Pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Tingkat sikap 

emphaty pegawai pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak yang ditujukan dengan output statistik 

menghasilkan thitung sebesar 3,802 > ttabel sebesar 1.990 atau 

nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05.
51

  

Hₒ1  : Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh                  

signifikan terhadap kepatuhan  pembayaran pajak 

bumi dan bangunan. 

 Hₐ1      :  Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan. 

 
2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. 

Pemahaman tentang perpajakan merupakan proses 

dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan 

mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan 

membayar pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh 

pengetahuan pajak dari petugas pajak, serta wajib pajak 

memperoleh informasi pajak melalui media elektronik, 
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konsultan pajak, seminar, dan pelatihan pajak. Pemahaman 

akan peraturan perpajakan merupakan hal terpenting bagi 

wajib pajak sehingga tidak menutup kemungkinan negara 

dapat mengalami kekurangan pendapatan yang akan 

berimbas pada terhambatnya kemajuan negara tersebut jika 

wajib pajak tidak mengetahui dan tidak membayar pajak.  

Teori atribusi menjelaskan bahwa dapat dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Apabila dikaitkan dengan 

pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dalam 

melakukan pemahaman terhadap perpajakan dipengaruhi 

oleh faktor internal dimana wajib pajak mencari informasi 

perpajakan melalui sosialisasi pajak, konsultan pajak, dan 

media elektronik yang memberikan informasi mengenai 

perpajakan. Dalam hal ini teori atribusi dapat menjelaskan 

bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi 

oleh pemahaman wajib pajak. Teori akuntansi keperilakuan 

relevan untuk menjelaskan bahwa informasi ekonomi dapat 

ditambahkan dengan tidak hanya melaporkan data-data 

keuangan saja tetapi juga data-data non keuangan yang 

terkait dengan proses pengambilan keputusan. Teori 

akuntansi keperilakuan dikaitkan dengan tingkat pemahaman 

pajak ialah keadaan dimana wajib pajak memahami akan 

pentingnya pajak tanpa adanya paksaan dalam proses 

pengambilan keputusan membayar pajak. Teori kepentingan 

dikaitkan dengan tingkat pemahaman wajib pajak bahwa 

memahami membayar pajak penting sebagai bentuk 

kewajiban warga negara dan mendapatkan timbal balik dari 

negara yaitu melindungi kepentingan jiwa dan harta benda. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inneke Tirta 

Kemalaningrum dan Andri Octaviani (2020) yang berjudul 

―Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran 

Wajib Pajak, dan E-Sistem Terhadap Kepatuhan Membayar 

PBB‖. Adapun hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa tingkat pemahaman mempunyai nilai koefisien 
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regresi sebesar 0,301 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,05 dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

membayar pajak.
52

 

Hₒ2 : Tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi 

dan bangunan. 

Hₐ2 : Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh 

signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan 

bangunan. 

 
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Tingkat 

Pemahaman Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap 

Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. 

Teori atribusi menjelaskan bahwa dapat dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Kualitas pelayanan dan 

tingkat pemahaman merupakan faktor eksternal dan internal 

didalam teori atribusi. Faktor internal dan eksternal saling 

berkaitan untuk dapat mencapai harapan sehingga wajib 

pajak memiliki dorongan serta inisiatif untuk mematuhi 

peraturan yang telah dicantumkan didalam undang-undang 

terutama dibidang pajak untuk menggapai harapan negara. 

Teori akuntansi keperilakuan relevan untuk menjelaskan 

bahwa informasi ekonomi dapat ditambahkan dengan tidak 

hanya melaporkan data-data keuangan saja tetapi juga data-

data non keuangan yang terkait dengan proses pengambilan 

keputusan. Kualitas pelayanan dan tingkat pemahaman wajib 

pajak diharapkan patuh dalam membayar pajak dengan 

berbagai upaya yang dilakukan aparatur pajak. Teori 

kepentingan dikaitkan dengan kualitas pelayanan dan tingkat 
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pemahaman wajib pajak memiliki keterkaitan sebagai upaya 

meningkatkan kepatuhan membayar pajak. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Oktafiyanto 

dan Dewi Kusuma Wardani (2015) yang berjudul ―Pengaruh 

Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan 

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi 

dan Bangunan‖. Adapun hasil pengujian didapat nilai Fhitung 

sebesar 29.039 dengan probabilitas 0.000 karena probabilitas 

lebih kecil dari 0.05, Maka Hₒ Ditolak dan Ha diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak, 

kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara simultan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
53

 

Hₒ3 : Kualitas pelayanan pajak dan tingkat pemahaman 

wajib pajak secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan 

bangunan. 

Hₐ3 : Kualitas pelayanan pajak dan tingkat pemahaman 

wajib pajak secara simultan berpengaruh  terhadap 

kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. 
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