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  ABSTRAK 

 

YOGI SUHARDIN,2022. Penerapan Official Assessment System Dalam 
Meningkatan Kepatuhan Membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 
Pedesaan Kabupaten Gowa. Karya Tulis Ilmiah Prodi Perpajakan (D-III) Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
Pembimbing I Edi  Jusriadi dan Pembimbing II  Andi Arman.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Official Assessment 
System dapat meningkatkan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak bumi 
bangunan perdesaan dan perkotaan di  Kabupaten Gowa.Jenis penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil 
wawancara dari informan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Studi Dokument dengan teknik 
analisis data trianggulasi kualitatif.    

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari perilaku kepatuhan wajib pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Gowa dari hasil 
perhitungan selama 3 tahun pada tahun 2019 sampai tahun 2021 mendapatkan 
hasil perilaku wajib pajak yang patuh dilihat dari tahun 2019 sebesar 87,2%, 
tahun 2020 sebesar 89,2%, dan pada tahun 2021 sebesar 94,0%. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak relatif tinggi dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan realisasi 
penerimaan agar dapat mencapai target pajak bumi dan bangunan Kabupaten 
Gowa. 

 

Kata Kunci : Official Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak 

Bumi dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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ABSTRACK 

YOGI SUHARDIN,2022. Implementation of the Official Assessment System in 
Improving Compliance in Paying Land and Building Taxes in Urban and Rural 
Gowa Regency. Scientific Writing of Taxation Study Program (D-III) Faculty of 
Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised 
by Supervisor I Edi Jusriadi and Supervisor II Andi Arman. 

This study aims to determine whether the Official Assessment System can 
increase awareness of compliance with paying rural and urban land tax in Gowa 
Regency. The type of research used is Qualitative Research. Processed data is 
the result of interviews with informants. The data collection method used in this 
research is Observation, Interview and Document Study with data analysis 
techniques. 

Based on data collected from the compliance behavior of rural and urban 
land and building taxpayers in Gowa Regency from the results of calculations for 
3 years from 2019 to 2021, the results of obedient taxpayer behavior seen from 
2019 amounted to 87.2%, in 2020 amounted to 89.2%, and in 2021 it will be 
94.0%. This shows that the level of taxpayer compliance is relatively high in 
carrying out their tax obligations to increase revenue realization in order to 
achieve the land and building tax target of Gowa Regency. 

 

Keywords: Official Assessment System, Taxpayer Compliance, Rural and      

Urban Land and Building Tax 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan pendanaan 

suatu negara. Karena pajak merupakan mayoritas penerimaan negara, pajak 

merupakan sumber penerimaan yang paling menjanjikan. Sektor pajak 

memberikan kontribusi paling besar terhadap APBN (Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara). Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya dalam perekonomian dan pembangunan, 

berdasarkan fungsinya bagi negara dan masyarakat. Pendapatan 

masyarakat harus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan 

perjalanan waktu karena pengeluaran negara terus meningkat. Peningkatan 

penerimaan negara dari pajak harus diiringi dengan peningkatan 

pengetahuan masyarakat tentang perlunya membayar pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada.. Dengan adanya kesadaran wajib 

pajak maka pendapatan negara dari sektor pajak akan bertambah.  

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pungutan 

yang berdampak pada pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) adalah pajak wajib atas aktiva tetap yang ditetapkan dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Meliala dan Oetomo, 2010:65). Sedangkan 

PBB dan Pajak  daerah (PBB-P2) merupakan wilayah yang berada dalam 

penguasaan pemerintah kabupaten/kota, menurut Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah atas Retribusi. PBB 

merupakan pajak yang bersifat kebendaan 
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dikarenakan obyek PBB ini  sudah jelas sebagian besar masyarakat pasti 

memilikinya, tentunya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Siti 

Rahayu dan Devano (2006:73) menyatakan bahwa Objek PBB adalah tanah 

dan bangunan sedangkan subjek PBB adalah orang atau badan yang 

memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat bangunan antara pemilik, 

penghuni, penggarap, pengguna, dan penyewa lainnya. Subjek PBB adalah 

orang atau badan yang benar-benar berhak atas bumi atau memperoleh 

manfaat bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat 

bangunan antara pemilik lain, penghuni, penggarap, pengguna, dan 

penyewa. 

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu 

negara karena pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkatkan 

pendapatan masyarakat sehingga mampu membayar pajak. Untuk 

memenuhi tujuan pemerintah tersebut, diperlukan partisipasi dalam 

pembayaran pajak dari seluruh lapisan masyarakat. Kepatuhan wajib berasal 

dari kesadaran masyarakat umum akan tanggung jawab mereka dalam 

membayar pajak. Ada berbagai masalah perpajakan, baik yang berasal dari 

wajib pajak atau dengan mesin pajak, atau bahkan dengan pajak itu sendiri. 

Meskipun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak telah 

meningkat, namun beberapa wajib pajak tetap mengabaikan kewajibannya 

sehingga mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan penerimaan pajak. 

Manusia hidup dan bersosialisasi didalam keluarga dan juga 

dilingkungan masyarakat indonesia yang telah diatur oleh undang-undang 

dan norma-norma yang berlaku, dimana semua itu hanya untuk menjujung 
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tinggi nilai kepentingan bersama antar warga neraga untuk dapat hidup 

sejahtera dan mencapai cita-citanya. Dalam mencapai kepentingan bersama 

membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan 

pembangunan dalam negeri seperti pertumbuhan penduduk, perekonomian 

dan stabilitas polotik. 

Maka dari itu Negara mempunyai cara agar keperluan 

pembangunan dapat tercapai dengan maksimal untuk itu diadakan jalinan 

kerjasama antar Negara dan juga melakukan pemungutan pajak dalam 

negeri dimana pajak itu sendiri bersifat memaksa dan mengurangi 

penghasilan atau kekayaan individu tetapi hal itu akan kembali kepada 

masyarakat dimana masyarakat menikmati infrastruktur yang lebih layak. 

Pemerintah melakukan pemungutan pajak dengan berbagai sistem, 

salah satunya ialah Official Assessment System yaitu sistem pemungutan 

secara langsung dimana Aparatur Pemungut Pajak diberikan kekuasaan 

untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. 

Mengingat bahwa pajak didaerah sangatlah berpengaruh pada 

pembangunan daerah itu sendiri dan juga terkhusus pada kabupaten gowa 

salah satu kabupaten terluas disulawesi selatan yang memiliki kepatuhan 

wajib pajaknya yang cukup membantu dalam perogram pembangunan 

infrastruktur yang ada di kabupaten gowa dan juga selawesi selatan. Tetapi 

PBB-P2 untuk wilayah kabupaten gowa belum terealisasi dengan baik 

contohnya saja dengan adanya temuan dilapangan bahwa beberapa orang 

berpindah dari daerah kekabupaten gowa dan belum terdata.  

Mengacu pada latar belakang penelitian ini, maka dari itu peneliti 

melangsungkan penelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan atas Daerah 
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Kabupaten Gowa (BAPENDA GOWA) dengan judul “Penerapan Official 

Assessment System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak 

Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan  Di Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkaan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut  ”Apakah penarapan Official 

Assessment System telah efesien dalam  meningkatkan kesadaran atas 

kepatuhan membayar pajak bumi bangunan  perdesaan dan perkotaan di  

Kabupaten Gowa?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui : “Untuk Mengetahui Official Assessment System dapat 

meningkatkan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak bumi bangunan 

perdesaan dan perkotaan di  Kabupaten Gowa”. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan diatas, adapun manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Untuk peneliti, hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat baga 

peneliti terkhususnya, dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai 

peningkatan pajak penghasilan orang pribadi. 

2. Untuk akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

akademisi untuk menambah pengetahuan dan informasi. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya, Untuk penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi selanjutnya terkait penelitian yang 

serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

A. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari 

pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

dalam bukunya Mardiasmo (2011 :1) : ”Pajak adalah iuran rakyat  

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang 

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayara 

pengeluaran umum.”Sedangkan menurut P.J.A. Andini dalam 

bukunya Waluyo,  

(2009 : 2) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara 

(yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada 

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum perpajakan. 
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b. Fungsi Pajak  

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang 

mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011:1), yaitu : 

1. Fungsi anggaran (Budgetair) sebagai sumber dana bagi 

pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran seperti 

setabilitas politik pembangunanan infrastruktur dan juga ekonomi 

nasional. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau 

melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial. 

 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Adapun sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia ialah 

sebagai berikut: 

1. Official Asessment System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

Aparatur Negara (fiskus) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

2. Self  Assesment System  

Adalah sitsem pemungutan pajak yang wewenang dalam 

menghitung pajak terutang dilakukan Wajib Pajak dengan 

berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. With Holding System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam 

menghitung pajak terutang dilakukan tidak dengan fiskus 
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maupun wajib pajak tapi memberi wewenang kepada pihak pihak 

ketiga sesuai peraturan udang-undang yang berlaku. 

 

2. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”  Sedangkan 

pengertian Pajak menurut Abut (2007) menyatakan bahwa: “Pajak 

merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan 

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan”  

Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk negara 

sebagai wujud bukti atas bakti dalam pembangunan, yang 

pengenaannya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat 

imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka 

yang melanggarnya.  Sejalan dengan penjelasan  diatas, UU N0. 28 

Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 

1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga 

lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan 
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yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

b. Jenis Pajak Daerah 

Jenis Pajak Daerah yang berlaku di Indonesia yakni pajak 

daerah untuk kabupaten/kota dan pajak daerah untuk provinsi. 

1) Pajak Profinsi sebagai berikut : 

 Pajak Kendaraan Bermotor  

 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 Pajak Air Permukaan 

2) Pajak daerah atas kabupaten/kota terdiri atas: 

 Pajak Hotel 

 Pajak Restoran 

 Pajak Hiburan  

 Pajak Reklamen 

 Pajak Penerangan Jalan 

 Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan 

 Pajak Parkir 

 Pajak Air Tanah 

 Pajak Sarang Burung Walet 

 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

 Pajak Peroleh Ha katas Tana dan Bangunan 
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c. Pajak Bumi dan Bangunan atas Perdesaan dan Perkotaan 

a) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Atas Perdesaan 

Perkotaan. 

Adapun pengertian pajak bumi dan bangunan menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Adapun yang di 

maksud dengan bumi merupakan permukaan bumi yang meliputi 

beberapa tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah 

kabupaten/kota. 

Sedangkan pengertian bumi menurut Resmi (2013) yaitu “ 

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 

dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan 

pedalaman (termaksud rawa-rawa tambak perairan) serta laut 

wilaya repoblik Indonesia sedangkan Bangunan dalah kontruksi 

teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah 

taupun perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat 

yang diusahakan. 

Dari penejelasan di atas dapat saya simpulkan bahwah 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan 

pajak atas penguasaan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh 

orang pribadi atau badan usaha yang di mana semua itu harus 

dikenakan pajak bumi dan bangunan. 
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b) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

Perkotaan. 

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan di indnesia saat ini di pungut 

berdasarkan pada dasar hokum yang jelas dan kuat, sehingga 

masyarakat harus mematuhi. Dasar hokum pemungutan PBB 

Perdesaan/Perkotaan pada suatu kabupaten atau kota adalah 

sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah 

dan Retribusi Daerah; 

2) Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang 

PBB Perdesaan dan Perkotaan; 

3) Keputusan Bupati atau walikota yang mengatur tentang PBB 

perkotaan dan Perdesaan daerah tentang PBB Perdesaan dan 

Perkotaan pada kabupaten kota yang dimaksud. 

c)  Objek Pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan. 

1) Objek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan 

Objek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan yang 

dimiliki serta dikuasai serta dimanfaatkan oleh orang pribadi 

atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang 

dimaksud adalah “kawasan” merupakan tanah dan bangunan 

yang digunakan oleh perusahaan. 
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Dalam pengenaan PBB perdesaan dan Perkotaan, 

termaksud dalam pengertian bangunan yang menjaadi suatu 

objek pajak sebagai berikut : 

1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks 

bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, 

yang merupakan suatu ksatuan dengan kompleks 

bangunan tersebut; 

 Jalan tol; 

 Kolam renang; 

 Pagar mewah; 

 Tempat olahraga; 

 Galangan kapal,dermaga; 

 Taman mewah; 

 Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

pipa minyak; 

 Menara. 

Sebagaimana objek pajak di atas berdasarkan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi 

dan bangunan, pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

asal 77 ayat 1. 

1) Bukan Objek Pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan. 

 Digunakan semata-mata untuk melayani 

kepentingan umum dibidang ibadah, social, 

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional 

yang tidak termaksudkan memperoleh keuntungan, 
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seperti masjid, gereja, rumah sakit, pemerintah, 

sekolah, panti asuhan dan candi; 

 Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala 

atau yang sejenis dengan itu; 

 Merupakan hutang indung, suka alam, hutan wisata, 

taman nasional, tanah penggembalaan yang 

dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum 

dibebani suatu hak; 

 Digunakan oleh perwakilan diplomatic berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; 

 Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi 

internasional yang ditentukan oleh mentri keungan. 

d) Subjek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan. 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak-hak atas kepemilikan dan 

kepunyaan sebagai berikut : 

 Mempunyai hak atas bumi; 

 Memperoleh manfaat atas bumi; 

 Memiliki bangunan; 

 Menguasai bangunan; 

 Memperoleh manfaat atas bangunan. 

e) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pekotaan dan Perdesaan. 

Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

Perdesaan dari dulu hingga sekarang masih sama ,yakni 0,5% 

 



 

13 

 

 

f) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

Perdesaan. 

Setelah kita melihat pengertian PBB,dasar hukum, subjek 

dan objek PBB, tarif PBB. Adapun dasar pengenaan pajak PBB 

perdesaan dan perkotaan yang harus kita ketahui yaitu dimana 

dasar Pajak Pengenaan Bumi dan Bangunan Perkotaan dan 

Perdesaaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).  

NJOP adalah harga rata-rata atau harga Pasar pada 

transaksi jual beli tanah. Adapun objek pajak nya adalah bumi dan 

bangunan. Berdasarkan putusan Mentri Keuangan dengan 

berbagai pertimbangan penetapan NJOP tersebut didaarkan atas 

beberapa hal sebagai berikut:  

1) Dasar penetapan NJKP bumi : 

 Letak ; 

 Pemanfaatan; 

 Peruntukan; 

 Kondisi Lingkungan; 

2) Dasar Penetapan NJOP Bumi 

 Bahan yang digunakan dalam Bangunan; 

 Rekayasa; 

 Letak; 

 Kondisi Lingkungan 
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g) Nilai Jual Bukan Objek Pajak tidak kena Pajak 

NJOPTKP adalah dasar pengenaan pajak yang tidak 

kena pajak atas PBB yang dimana besarnya NJOPTKP di setiap 

wilaya cukup berbeda, namun berdasarkan keputusan Mentri 

Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan NJOPTKP untuk 

di kabupaten/kota setingih tingginya Rp 12.000.000, dengan 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 

Setiap wilayah pajak memperoleh pengurangan 

NJOPTKP sebanyak 1 kai dalam 1 tahun pajak; Jika wajib pajak 

memilihki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bias atau 

mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak saja 

yang nilainya paling besar dan tidak bias digabungkan objek pajak 

lainnya yamg wajib pajak miliki. 

d. Official Assessment Syistem 

Official Assessment System merupakan system pemungutan 

pajak yang membebankan atas wewenang dalam menentukan 

besarnya pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan, dengan  

official assissment system wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak 

terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.  

Adapun Official Assessment System menurut para ahli yaitu, 

siti resmi (2014) Official Assessment System adalah system 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang aparatur perpajakan 

untuk menentikan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 
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Contoh nya yaitu system pemungutan yang satu ini yakni pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) maupun jenis pajak daerah lainnya, hal ini 

dikarenakan pembayaran PBB dan KPP menjadi pihak yang 

memberikan surat ketetapan pajak yang berisikan besaran PBB 

terutang di setiap tahun. 

Dengan demikian, wajib pajak tidak lagi melakukan perhitungan 

pajak terutang, wajib pajak hanya perlu melunasi PBB dengan jumlah 

yang sesuai dengan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang 

di keluarkan atau pun yang di terbitkan oleh KPP tempat objek pajak 

terdaftar. 

Adapun ciri-ciri pemungutan dengan sistem pemungutan pajak 

official assessment system sebagai berikut : 

a) Petugas pajak yang menghitung dan memungut besar pajak yang 

terutang; 

b) Wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak; 

c) Pajak terutang besarnya sesuai surat ketetapan pajak yang di 

terbitkan atau dikeluarkan oleh petugas; 

d) Pemerintah mempunyai hak penuh dalam penentuan besaran 

pajak yang perlu dibayarkan. 
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B. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan 

teori dan kajian empiris. Kerangka konseptual menunjukkan pengaruh antar 

variabel dalam penelitian. Kerangka konseptual adalah sintesa tentang 

hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dijelaskan Sugiyono (2013). Pada Gambaran kerangka konseptual bertujuan 

untuk mempermudah penelitian dalam menjelaskan suatu pengaruh dari 

masing-masing variabel. 

 

 

 

 

 

Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variable independen yang terdiri dari system pemungutan dan kepatuhan 

membayar pajak kepada badan pendapatan daerah Kabupaten. Gowa.  

 

C. Metodologi Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian di laksanakan di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Gowa,  Jl. Tumanurung Raya No.2, Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian akan dilakukan selama 

kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret sampai Mei  2022.  

2. Alur Penelitian 

Adapun alur penelitian dalam beberapa tahap penelitian ini 

dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir. 

Penerapan 

Official 

Assesment 

System 

Meningkatkan 

Kesadaran atas 

Kepatuhan 

Membayar Pajak 
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3. Teknik dan Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan untuk mempermudah 

penulis dalam memperoleh data yang valid dan reliable. Dalam penelitian 

ini metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Studi Kepustakaan 

Menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan 

disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-

sumber yang tertulis baik tercetak maupun elektronik. 

b) Pengamatan (observation) 

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek 

penelitian yang terdapat pada Kabupaten Gowa tepatnya di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tentang pelaksanaan 

pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, 

Khususnya Pajak daerah yang menggunakan sistem pungutan 

Official Assestment System. 

c) Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk 

mengetahui informasi dari narasumber, cara pengumpulan data yang 

di peroleh dari wawancara yaitu melalui pegawai pajak yang 

melakukan pemeriksaan/pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gowa dalam bidang pemeriksaan, berupa wawancara 

secara langsung yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu 

pelaksanaan pemeriksaan. 
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d) Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui 

pengambilan data-data yang berkaitan dengan penelitian dari tempat 

penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Dimana penelitian dilaksanakan dilapangan dan survey secara 

langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian 

dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, 

dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses 

penelitian dilapangan.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data 

yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya 

merupakan data. 

a) Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang 

berwenang atau pejabat yang melakukan pemeriksaan yang terdapat 

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. 

b) Data sekunder 

Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun 

dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi objek 

penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan obek yang 

diteliti dan literature lainnya yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal 

dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 
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5. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian 

atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data 

dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara 

berkesinambungan. Bila jawaban dari hasil wawancara belum 

memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai 

peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis 

data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan 

dengan tiga tahap yaitu: 

a) Reduksi data 

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, 

memilah hal yang besifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal 

yang besifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data 

yang diperoleh. 

b) Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. 

Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, 

maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data 

lebih merajuk pada penyajian secara deskriptif. 

c) Menarik kesimpulan 

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara 

rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data 
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yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian. 
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                                        BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Sejarah Singkat 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa atau disingkat Bapenda 

Gowa ditetapkan menurut Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 di 

Sungguminasa pada tanggal 23 Desember 2016, Bupati Gowa yakni Adnan 

Purichta Ichsan YL. 

B. Struktur Organisasi dan Job Description 

1. Susunan Organisasi Badan, terdiri atas : 

a) Kepala Badan; 

b) Sekretariat; 

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3. Sub. Bagian Keuangan; 

c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; 

1. Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; 

2. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; 

3. Sub. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; 

d) Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah; 

1. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; 

2. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; 

3. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya; 

e) Bidang Penetapan, Penangihan dan Pembukuan; 

1. Sub. Bidang Penetapan; 

2. Sub. Bidang Penagihan; 
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3. Sub. Bidang Pembukuan; 

f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 

1. Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; 

2. Sub. Bidang Pengawasan; 

3. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; 

g) Jabatan Fungsional. 

2. Job Description 

A. Kepala Badan 

Pasal 4 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan 

daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-

undangan. 

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaiamana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang 

Pendapatan Daerah. 

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporanurusan Pemerintah 

Bidang Pendapatan Daerah. 

c. Pelaksanaan Administrasi Badan; dan 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

(3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 

ayat (2) sebagai berikut : 
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a. Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategi dalam 

penyelenggaraan kegiatan badan; 

b. Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

c. Mengkoordinasikan dengan unsur terkait lainnya dalam 

setiap penyelenggaraan kegiatan badan; 

d. Membina satuan organisasi dalam lingkup badan. 

B. Sekretaris 

Pasal 5 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, 

memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan 

program, pelaporan umum, kepegawaian dan keuangan dalam 

lingkup dan fungsi : 

(2) Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian 

b. Pengoordinasian pengelolaan adminstrasi keuangan, dan 

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya 

(3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) sebagai berikut : 

a. Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai 

pedoman kerja. 
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b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran 

tugas; 

c. Memberi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan 

tata usaha, perlengkapan, keuangan, assest, perencanaan 

dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian; 

d. Menyelia pelaksaan tugas Sub. Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

Pasal 6 

(1) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala 

Sub. Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dan 

mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, 

penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan pada bagian Perencanaan dan 

Pelaporan; 

b. Memeriksa hasil  kerja bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan pada bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

c. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian 

perencanaan dan pelaporan dan memberi saran kepada 

atasan atas pelaksanaan kegiatan Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan; 
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Pasal 7 

(1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub. 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam 

mengumpulkan bahan dan melakukan urusann ketatausahaan, 

administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan 

barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi 

kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Merencanakan kegiatan Umum dan Kepegawaian; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing pada lingkup Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

c. Menyedia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksakan kegiatan 

pada Bagian dan Kepegawaian. 

e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal 8 

(1) Sub. Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan 

bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan 

keuangan. 
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(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bagian Keuangan; 

b. Memberi tugas kepada masing-masing pada lingkup Sub. 

Bagian Keuangan 

c. Menyedia pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bagian 

Keuangan 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

pada Sub. Bagian Keuangan  

e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan Sub. Bagian Keuangan; 

C. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan 

Pasal 9 

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala 

Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pendapatan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan; 

b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan 

dan Pengembangan Pendapatan; 
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d. Pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapataan; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidangnya. 

Pasal 10 

(1) Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala 

Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat(1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan 

Pendapatan; 

b. Membagi tugas pada masing-masing bawahan pada lingkup 

Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; 

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Perencanaan Pendapatan; 

d. Memeriksa hasil kerja bawaha dalam pelaksanaan kegiatan 

pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan; 

e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan. 

Pasal 11 

(1) Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh 

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Perencanaan Pengembangan Pendapatan dalam 

melakukan Pengembangan Pendapatan Daerah. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
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a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan 

Pendapatan Daerah; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada pada 

lingkup Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; 

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas pemasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Pengembangan Pendapatan Daerah; 

Pasal 12 

(1) Sub. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dipimpin oleh 

Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam 

Penerbitan Produk Hukum dan Perundang-Undangan. 

(2) Tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut  

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan 

Perundang-Undangan; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada 

lingkup Sub. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; 

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Hukum dan Perundang-Undangan; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

Sub. Bidang Hukum dan Perundang- Undangan. 
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D. Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah 

Pasal 13 

(1) Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah sebagai 

berikut : 

a. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan 

Pendapatan Daerah; 

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan 

Pendapatan daerah;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan 

Pendapatan Daerah; 

d. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain Bidang Pelayanan 

Pendapatan Daerah. 

Pasal 14 

(1) Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala Sub. 

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Sub. 

Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan 

PBB-P2. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai 

berikut:  

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-

P2; 
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b. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Pelayanan PBB-P2; 

c. Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2; 

d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Sub. Bidang PBB-P2 

Pasal 15 

(1) Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub. 

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan 

BPHTB. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan 

BPHTB; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada 

lingkup Sub. Bidang Pelayanan BPHTB; 

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Pelayanan BPHTB; 

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

pada Sub. Bidang Pelayanan BPTHB;. 
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Pasal 16 

(1) Sub. Bidang Pelayanan dan lainnya dipimpin oleh Kepala Sub. 

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Pelayanan pendapatan daerah dalam melaksanakan pelayanan 

pendapatan lainnya. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayananan 

pendapatan lainnya; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing staf pada lingkup 

Sub. Bidang Pelayanan pendapatan lainnya; 

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Pelayanan pendapatan lainnya; 

E. Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan. 

Pasal 17 

(1) Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh 

kepala dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam Penetapan, Penagihan dan Pembukuan pajak daerah dan 

pendapatan lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan 

mempunyai fungsi :  

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan 

dan Pembukuan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penetapan, 

Penagihan, dan Pembukuan; 
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c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penetapan, 

Penagihan dan Pembukuan; 

Pasal 18  

(1) Sub. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, 

Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penetapan pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. 

(2)  Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  

a. Merencanakan kegiatan pada sub. Bidang Penetapan; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada 

lingkup Sub. Bidang Penetapan; 

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Penetapan; 

Pasal 19 

(1) Sub. Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, 

Penagihan, dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup 

Sub. Bidang Penagihan; 

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Penagihan; 
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Pasal 20 

(1) Sub. Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penetapan, 

Penagihan, dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. 

(2)  Tugas sebagaimana diamaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup 

Sub. Bidang  Pembukuan; 

c. Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang 

dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang 

Pembukuan; 

G. Bidang pengawasan dan pengendalian 

Pasal 21 

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

pajak daerah, retribusi daerah, dan pengendalian lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai 

fungsi :  

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan 

dan Pengendalian; 
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d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 22 

(1) Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan dipimpin oleh Kepala 

Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Pengawasann dan Pengendalian dalam Penertiban dan 

Keberatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan 

lainnya. 

(2) Tugas yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan 

Keberatan; 

b. Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada 

lingkup Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan; 

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada sub. 

Bidang Penertiban dan Keberatan; 

d. Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang 

Penertiban dan Keberatan; 

Pasal 23 

(1) Sub. Bidang Pengawasan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang 

yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan 

dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan 

Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

lainnya. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian; 
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b. Membagi tugas kepada masig-masig bawahan pada lingkup 

Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub. 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 

d. Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian. 

Pasal 24 

(1) Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dipimpin oleh Kepala 

Sub. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Benda 

Berharga. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : 

a. Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan 

Benda  

b. Membagi tugas kepada masig-masing bawahan pada 

lingkup Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; 

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub. 

Bidang Pengelolaan Benda Berharga. 

d. Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang 

Pengelolaan Benda. 
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C. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada bagian ini peniliti akan memaparkan bagian dari 

substansi dari penilitian ini yaitu  “Penerapan Official Assessment 

System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak  Bumi 

Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan  Kabupaten Gowa” dengan metode 

yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini dilakukan 

dikantor  Bapenda Gowa. 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Objek Pajak  yang Terdaftar di Kabupaten Gowa 

Tahun 2019-2021 

Tahun OP SPPT SSPD 

2019 484,563 373,330 338.897 

2020 484,563 388.441 350,813 

2021 484,563 392,620 351.176 

Sumber : Bapenda Kabupaten Gowa 

Berdasarkan pada tabel 3.1 diatas, jumlah data objek pajak  yang 

melaporkan PBB-nya pada tahun 2019-2021 memiliki data yang sama yaitu,  

484,563. sementara dilihat dari data SPPT-nya di tahun 2019 sebesar   

373,330 dan jumlah SSPD-nya sebesar Rp 338.897. di tahun 2020 jumlah 

data SPPT-nya sebesar 388,441  serta jumlah SSPD-nya sebesar 350.813. 

dan di tahun 2021 jumlah SSPT-nya sebesar 392.620 dan jumlah SSPD-nya 

sebesar 351.176. 

 

 



 

37 

 

    

 

Tabel 3.2 

Realisasi Penerimaan dan Target PBB-P2 Kabupaten Gowa  

Tahun 2019-2021 

Sumber : Bapenda Kabupaten Gowa 

  

Berdasarkan hasil tabel 3.2 diatas, data jumlah realisasi penerimaan 

dan target pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa mulai tahun 2019 

sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, target 

Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 12.789.244.026 terealisasi sebesar 

Rp 14.581.334.115 maka selisih antara target dan realisasi PBB sebesar Rp 

17.92.090.089. Pada tahun 2020, target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 

Rp 13.599.466.129 terealisasi sebesar Rp 17.090.711.659 maka selisih 

antara target dan realisasi PBB sebesar Rp 3.491.245.530. Pada tahun 

2021, target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 15.653.661.145 

terealisasi sebesar Rp 19.440.990.929 maka selisih antara target dan 

realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 3.787.329.784. 

Berdasarkan hasil tabel 3.2 bahwa realisasi penerimaan pajak bumi 

dan bangunan selama 3 tahun terakhir sangat efisien. Selisih antara target 

dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2019-2021 

Tahun 

SPPT 

Tercetak 
Realisasi 

Target (Rp) 

Jumlah 
Jumlah 

SSPD 
Nominal (Rp) 

2019 373,330 338.897 14.581.334.115 12.789.244.026 

2020 388.441 350,813 17.090.711.659 13.599.466.129 

2021 392,620 351.176 19.440.990.929 15.653.661.145 
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terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu didukung oleh 

kemauan dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Besarnya jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 

yang diperoleh tentu tidak terlepas dari SPPT yang telah dibayarkan/dilunasi 

oleh wajib pajak. SPPT yang diterbitkan/tercetak merupakan jumlah surat 

pemberitahuan pajak terutang yang dicetak sesuai dengan banyaknya 

jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kab.Gowa yang telah dibayarkan 

oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah setempat. 

Maka untuk mengetahui bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), perlu adanya 

analisis untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan. Di bawah ini adalah rumus untuk mengetahui 

presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kabupaten Gowa sebagai berikut : 

 

                         
           

                     
      

 

a.            
       

       
             

b.            
       

       
             

c.            
       

       
             

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui tingkat 

kepatuhan wajib pajak dengan kategori sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan  

di Kabupaten Gowa 

Tahun 
Jumlah SSPD 

 

Jumlah 

SPPT 

Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (%) 

 

Kriteria Kepatuhan 

Wajib Pajak 

2019 338.897 373,330 87,2% Patuh 

2020 350,813 388.441 89,2% Patuh 

2021 351.176 392,620 94,0% Sangat Patuh 

Sumber : Bapenda Kabupaten Gowa 

Bila dilihat dari tabel diatas, terdapat tingkat kepatuhan dari Wajib 

Pajak PBB dari tahun 2019-2021. Dari data 3 tahun diatas bahwa dari tahun 

2019-2021 Wajib Pajak telah Patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak 

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, namun pada tahun 2019 tingkat 

kepatuhan yang tercapai oleh Wajib Pajak PBB yaitu patuh dengan nilai 

presentase kepatuhannya sebesar  87,2%. Berbeda dengan tahun 2020 

yang tingkat kepatuhannya juga sama yaitu patuh tetapi nilai presentase 

kepatuhannya jauh lebih besar yaitu 89,2%. Wajib Pajak PBB ini adalah 

orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat 

atas tanah/bangunan yang memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang 

setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak 

tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak sejak 5-8 bulan sebelum jatuh 

tempo. 

Berdasarkan hasil presentase yang didapat pada tahun 2019 ke 

tahun 2020 naik dari 87,2% menjadi 89,2% itu dikarenakan efektifnya para 

wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar kewajibannya bisa 

dikategorikan dengan kriteria patuh membayar. Dan di tahun 2020 ke tahun 
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2021 mengalami peningkatan hasil presentase dari 89,2% menjadi 94,0% 

karena seluruh dari Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan efektif ke 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Gowa. 

Table 3.3 terlihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan ini dapat 

diketahui perilaku kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten 

Gowa pada tahun 2019 dengan kriteria yaitu patuh, tahun 2020 dengan 

kriteria yaitu patuh, dan pada tahun 2021 dengan kriteria yaitu sangat patuh. 
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D. Hasil Wawancara 

NO. 
FOKUS 
RISET 

INFORMAN 
KODE 
ITEM 

PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

1. 

Official 
Assessm

ent 
System 

Bapak 
Nasir 

selaku 
kepala 
bagian 

pelayanan 
PBB-P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaa
n 1 

 
 

 
Bagaimana itu 

Official 
Assessment 

System 
Bagu Wajib 

Pajak 
 
 

“Dengan sistem official 
assessment, wajib pajak 
memiliki sifat pasif dan 
pajak terutang pun ada 
ketika fiskus 
mengeluarkan surat 
ketetapan pajak. Contoh 
sistem pemungutan pajak 
yang satu ini yakni dalam 
pelunasan Pajak Bumi 
Bangunan (PBB) maupun 
jenis pajak daerah 
lainnya. Official 
Assessment System 
sebenarnya merupakan 
system pemungutan 
pajak yang 
membebankan atas 
wewenang dalam 
menentukan besarnya 
pajak terutang fiskus 
maupun aparat 
perpajakan.” 
(wawancara, senin 18 
April 2022, 13.40) 
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NO. 
FOKUS 
RISET 

INFORMAN 
KODE 
ITEM 

PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

  

Bapak 
Taufik 
selaku 

kepala Tim 
IT  bagian 
pelayanan 

PBB-P2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaa
n 2 

 
 

 
Bagaimana 

tata cara 
pemungutan 

menggunakan 
Official 

Assessment 
System  

Ada beberapa cara untuk 
melakukan pemungutan 
menggunakan sistem ini 
sebagai berikut : 
“Petugas pajak yang 
menghitung dan 
memungut besaran pajak 
terutang. 
“Wajib pajak memiliki sifat 
pasif dalam menghitung 
besaran pajak.” 
“Pajak terutang 
besarannya sesuai surat 
ketetapan pajak yang 
dikeluarkan oleh petugas 
pajak”. 
“Pemerintah mempunyai 
hak penuh dalam 
penentuan besaran pajak 
yang perlu dibayarkan.” 
(wawancara, senin 18 
April 2022, 14.30) 
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NO. 
FOKUS 
RISET 

INFORMAN 
KODE 
ITEM 

PERTANYAAN HASIL WAWANCARA 

2. 
Kepatuh
an Wajib 

Pajak 

Bapak 
Nasir 

selaku 
kepala 
bagian 

pelayanan 
PBB-P2 

 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaa
n 1 

 
 

 
Bagaimana 

tingkat 
kepatuhan 
wajib pajak 

dalam 3 tahun 
terakhir 

“Saya rasa wajib pajak 
dalam tiga tahun terakir 
ini cukup baik walaupun 
tidak 100% dari jumlah 
objek pajak yang telah 
terdata dikarenakan dua 
tahun terakhir ini kita kami 
juga terkendala dengan 
covid tetapi syukur karena 
setiap tahunnya 
mengalami peningkatan 
dan target yang 
ditetapkan.”  
(wawancara, senin 18 
April 2022, 13.40) 
 

3. 

Surat 
Setoran 
Pajak 

Daerah 

Bapak 
Nasir 

selaku 
kepala 
bagian 

pelayanan 
PBB-P2 

Pertanyaa
n 1 

Apakah objek 
pajak telah 

selaras dengan 
wajib pajak 

“Wajib pajak ini juga 
belum maksimal 
dikarenakan banyak 
warga/msyarakat yang 
pindah dari daerah diluar 
Kabupaten Gowa lalu 
belum melaporkan objek 
pajak yang telah menjadi 
hak miliknya ke Bapenda 
maka dari itu objek pajak 
yang terdata lebih banyak 
dibandingkan dengan 
wajib pajaknya tetapi 
disini juga Bapenda 
berusaha selalu  bekerja 
keras untuk 
meningkatkan lagi 
pemungutan pajak 
terhadap Pajak Bumi 
Bangunan.”  
(wawancara, senin 18 
April 2022, 13.40) 
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E. Pembahasan 

Hasil dari realisasi peneilitian ini mebuktikan bahwa dari tahun 

ketahun Bapenda telah berusaha untuk memaksimalkan peningkatan 

kepatuhan membayar pajak dalam hal ini pajak bumi bangunan. 

Dilihat dari jumlah data objek pajak  yang melaporkan PBB-nya pada 

tahun 2019-2021 memiliki data yang sama yaitu,  484,563. sementara dilihat 

dari data SPPT-nya di tahun 2019 sebesar   373,330 dan jumlah SSPD-nya 

sebesar Rp 338.897. di tahun 2020 jumlah data SPPT-nya sebesar 388,441  

serta jumlah SSPD-nya sebesar 350.813. dan di tahun 2021 jumlah SSPT-

nya sebesar 392.620 dan jumlah SSPD-nya sebesar 351.176. 

Setelah dianalisis, dari hasil data yang diolah dengan demikian 

terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak 

terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Bapenda Gowa. Peningkatan 

penerimaan pajak mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak 

disebabkan oleh variable tingkat kepatuhan wajib pajak yang melapor pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana dengan tingginya 

tingkat kepatuhan wajib pajak maka peningkatan pajak menjadi lebih besar. 

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang ada maka dapat juga 

meningkatkan penerimaan pajak nantinya, karena faktor utama yang 

mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Hal ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Bery (2010) yang menyatakan 

adanya pengaruh langsung dari kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi 

penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. 
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Penelitian ini mebuktikan bahwa pembayaran pajak yang tepat waktu 

dan jumlah wajib pajak aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak di Bapenda Kab. Gowa. Selain itu penelitian ini juga 

medukung hasil penelitian Fika dan Vinola (2008) yang menunjukkan adanya 

pengaruh langsung antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

peningkatan penerimaan pajak. 

Hal ini berarti tingkat kepatuhan Wajib Pajak searah dengan 

peningkatan penerimaan pajak. Hal hal ini memberikan makna bahwa tingkat 

kepatuhan wajib pajak merupakan factor yang menentukan besar kecilnya 

peningkatan penerimaan pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi 

maka akan menyebabkan penerimaan pajak meningkat, demikian sebaliknya 

apabila tingkat kepatuhan wajib pajak renda maka akan menyebabkan 

penerimaan pajak menurun. 

Penelitian ini sesuai dengan teori Darussalam yang menyebutkan 

apabila dalam suatu Negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak itu tinggi maka dengan sendirinya tentu akan meningkatkan 

penerimaan pajak itu sendiri. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 

Penerapan official assessment system efektif digunakan dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi bangunan pedesaan dan 

perkotaan di Kab. Gowa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah data objek pajak  

yang melaporkan PBB-nya pada tahun 2019-2021 memiliki data yang sama 

yaitu,  484,563. sementara dilihat dari data SPPT-nya di tahun 2019 sebesar   

373,330 dan jumlah SSPD-nya sebesar Rp 338.897. di tahun 2020 jumlah 

data SPPT-nya sebesar 388,441  serta jumlah SSPD-nya sebesar 350.813. 

dan di tahun 2021 jumlah SSPT-nya sebesar 392.620 dan jumlah SSPD-nya 

sebesar 351.176. 

Berdasarkan hasil presentase yang didapat pada tahun 2019 ke 

tahun 2020 naik dari 87,2% menjadi 89,2% itu dikarenakan efektifnya para 

wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar kewajibannya bisa 

dikategorikan dengan kriteria patuh membayar. Dan di tahun 2020 ke tahun 

2021 mengalami peningkatan hasil presentase dari 89,2% menjadi 94,0% 

karena seluruh dari wajib pajak dapat membayar pajak dengan efektif ke 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kabupaten Gowa. 
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B. Saran 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) agar lebih meningkatkan 

sosialisasi atau penyuluhan langsung kepada masyarakat serta wajib pajak 

supaya masyarakat memiliki kesadaran dan kemauan dalam memenuhi 

kewajibannya membayar pajak dalam menunjang realisasi pencapaian 

penerimaan pajak bumi dan bangunan. serta harus tegas dalam memberikan 

sanksi yang sifatnya khusus untuk wajib pajak yang benar-benar tidak mau 

menaati ketentuan pemungutan pajak dan memberikan reward/penghargaan 

bagi wajib pajak yang rajin membayar pajaknya tepat waktu agar dapat 

memotivasi wajib pajak yang lain bahwa pemungutan pajak yang dilakukan 

itu sangat berperan penting dalam membiayai operasional bagi negara 

maupun daerah. 
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Lampiran 1 

Surat Balasan Penelitian Dari 

Kantor BAPENDA Bidang PBB-P2 
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