
BAB I 

A� Latar Belakang Masalah 

Dalam negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia; pajak merupakan salah satu su�ber pendanaan 

bagi pembangunan disam ping pemasukan lainnya. Namun 

tidak dapat dipungkiri bah�·la biaya pelaksana.an gerak 

_laj u pembangunan beras.::i.l dari paj ak yang didalamnya 

termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Penarikan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang berasal dari masyarakat bukanlah 

·pekerjaan terlebih-lebih pada daerah pedesaan. 

S em e n t ara pem a su k a n  d a r i  sektor ter sebut telah 

ditargetkan oleh Pemerintah. Untuk rnerealisasi target 

tersebut pada Camat sebaga.i Kepa.ia i11Ji lay ah 

Kecam atan harus memotivasi Kepala i)esa, yang pada 

p r i n s i p nya sebagai ujung tombak ter akhir g un a  

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak 

Bnmi dan Bangunan tersebut. 

Seperti dikatakan oleh para ahli 

Partisipasi tidak sangat efektif diantara karyawan 

yang pada umurrinya tidak bermotivasi; mereka J{ur.ang 
bersemangat dalam mencapai atau mereka kurang 

terlibat dalam p e ke r j a an. Dan seba l i k n ya 
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partisipatif telah mempertinggi motivasi diantara 

karya�van. 1) · 

Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

motivasi merupakan proses psikologis yang mencerminkan 

insteraksi antara sikap, persepsi, kebutuhan dan 

keputusan yang terjadi pada diri seseorang. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis 

ingin melihat pengaruh motivasi terhadap partisipasi 

peru.bayaran Pajak Bumi dan Bangunanr 1\.hususnya 

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Dan juga beberapa 

point yang meng1..iatkan niat penulis memilih 
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tersebut diatas antara lain: 

1. Bahwa masalah perpaj akan merupakan masalah 

nasion·al :z.,.ang selalu mendapat perhatian a.ari 

. 1 . para an ... 1. 

2. �iasalah yang penulis ungkapJ{an sesuai dengan 

jur u s a n  pe n ulis , yai t u  J u r u s a n  I l m u  

Administrasi r-�egara pada F-3.k.ul tas I lmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Medan Area-Medan. 

;3 � Bahan-·bahan bacaan seb�gai l i teratur y-ang 

berhubungan dengan masalah tersebut dirasaltan 

cukup memadai 

l). Gibson, ITJancevich, 
Manaiemen, Erlangga, Jakarta, 

Donnely, Organisasi 
1984, hal.146. 

dan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




