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ABSTRAK 
 

 
HARDIYANTI MIMAK, TAHUN 2022. Penerapan Sanksi Perpajakan dalam 
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kantor Bapenda Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Timur (NTT). Karya Tulis 
Ilmiah (KTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing  oleh  pembimbing  I  Muhammad  Adil  dan  pembimbing  II
Muhaimin. 
   
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 
sanksi perpajakan dalam keningkatkan kesadaran wajib pajak membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada. Jenis penelitian ini 
bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan 
data sekunder dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data yaitu melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sanksi perpajakan 
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Banguan 
di kantor Bapenda Kabupaten Ngada sangat kurang terlaksana disebabkan oleh 
sikap kurang responsif wajib pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri 
yang masih sangat kurang dalam melakukan pembayaran. 
 
 
Kata Kunci : Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan 
Bangunan  
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ABSTRACT 
 

 
HARDIYANTI MIMAK, 2022. Implementation of Tax Sanctions in Improving 

Taxpayer Compliance Paying Land and Building Taxes at the Bapenda Office 

of Ngada Regency, East Nusa Tenggara (NTT) Province. Scientific Writing 

(KTI), Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 

Makassar. Supervised by supervisor I Muhammad Adil and supervisor II 

Muhaimin. 

 
The purpose of this study was to find out how the application of tax sanctions in 
increasing taxpayer awareness of paying Land and Building Tax at the Bapenda 
office of Ngada Regency. This type of research is descriptive qualitative. The 
research data used are primary data and secondary data using data collection 
techniques, namely through interviews, observations and documentation. 
 
 The results of this study indicate that the implementation of tax sanctions 
in increasing taxpayer compliance in paying Land and Building Tax at the Ngada 
Regency Bapenda office is very poorly implemented due to the unresponsive 
attitude of taxpayers and the level of awareness of taxpayers themselves who are 
still very lacking in making payments. 
 
  

Keywords: Tax Penalties, Taxpayer’s Obedience, Land and Building Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak yang merupakan suatu penerimaan Daerah dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran yang penting dalam 

menunjang penyelenggaraan Daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari 

berbagai sektor baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber 

penerimaan Daerah dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber 

penerimaan eksternal misalnya pinjaman dari luar negeri. 

 Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber 

penerimaan eksternal, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan 

penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang 

terbesar dalam APBD.  

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak Daerah yang sepenuhnya 

diatur oleh Pemerintah dalam menentukan besarnya pajak. Pajak ini penting untuk 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta 

masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan  bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak 

terutang  di tentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan.   
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Pemerintah setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan namun tidak terealisasi dengan sempurna. Terkadang 

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan jauh di bawah target. 

Seperti yang terjadi di Kabupaten Ngada terdapat kasus penunggakan Pajak 

Bumi dan Bangunan. Sehingga kurangnya pendapatan yang akan di peroleh. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 

Kabupaten Ngada tahun 2107-2019 

 

 

 

 

     Sumber: Kantor Bapenda Kabupaten Ngada (2020) 

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa ada beberapa faktor 

terjadinya penunggakan yaitu kurangnya kesadaran dari  diri  wajib pajak itu sendiri 

untuk memenuhi  kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan  

sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, kurangnya 

pembinaan Pemerintah terhadap wajib pajak, minimnya pengetahuan wajib pajak 

tentang masalah dan kegunaan pajak sehingga menimbulkan sikap masa bodoh 

dalam diri wajib pajak, dan tidak adanya ketegasan dari pihak Pemerintah  yang 

memiliki wewenang dalam pemungutan pajak. 

Oleh karena itu agar target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

terrealisasi dengan baik Pemerintah Kabupaten Ngada yang mamiliki wewenang 

No Tahun Target Realisasi Tunggakan 

1 

2 

3 

2017 

2018 

2019 

1,500,000,000 

1,700,000,000 

2,200,000,000 

1,428,535,607 

1,664,606,417 

493,120,978 

71,464,393 

33,393,583 

1,706,879,022 
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dalam pemungutan tersebut harus memiliki cara yang bisa membuat wajib pajak 

jerah dan sadar akan kewajibannya, salah satunya adalah dengan menerapkan 

sanksi. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat judul: “ 

penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: bagaimana penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten 

Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)?. 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi 

perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(NTT). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Bagi peneliti semoga bisa menambah wawasan mengenai penerapan 

sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

 

2. Bagi Instansi  

Sebagai informasi tambahan dan masukan untuk di jadikan bahan 

pertimbangan dalam pebaikan penerapan sanksi perpajakan dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

a.  Pengertian Pajak 

Berdasarkan UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum tata 

cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang dengan tidak mendpatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2016:3)  pajak merupakan iuran yang di 

bayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang 

melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaanya dapat 

dipaksakan tanpa adanya balas jasa. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku perpajakan 

edisi refisi 2013 (2013 :1) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat di 

tunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam buku 

perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kapada Negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak dengan tidak mendapat prestasi kembali 
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yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara 

yang menyelenggarakan pemerintah. 

b.  Fungsi Pajak 

1. Fungsi anggaran (Butgeteir) 

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dan memiliki 

fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan 

dengan Negara. 

2. Fungsi mengatur (Regulered) 

Melalui kebijaksanaan pajak, dapat membantu pemerintah 

dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini 

pajak di harapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah 

tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. 

3. Fungsi stabilitas 

` Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan 

kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang 

berkaitan dengan inflansi dapat di kendalikan dengan baik. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang telah di pungut oleh pemerintah atau Negara, 

nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. 

c.  Jenis Pajak 

Pajak di bagi menjadi tiga kelompok  yaitu: 
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1. Menurut golongan 

a.  Pajak langsung, yaitu pajak yang di tanggung sendiri oleh wajib 

pajak bersangkutan dan tidak dapat di alihkan kewajibannya 

kepada pihak lain. Contohnya: pajak penghasilan 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat di alihkan 

kewajiban perpajakannya kepada orang lain. Contohnya: pajak 

pertambahan nilai 

2. Menurut sifat 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berkaitan erat dengan subyek 

pajak dan besarnya pajak di pengaruhi oleh keadaan wajib pajak. 

Contohnya: pajak penghasilan 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berkaitan erat dengan objek 

pajak tanpa melihat kondisi wajib pajak. Contohnya: pajak 

pertambahan nilai 

3. Menurut lembaga pemungut 

a. Pajak Negara atau pajak pusat 

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga Negara. 

Contohnya: PPH, PPN, PPnBM 

b. Pajak daerah 

Pajak yang pemungutannya di lakukan oleh Pemerintah 

Daerah yang di guanakan untuk anggaran pengeluaran Daerah. 
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Contohnya: pajak hotel, restoran, pajak air permukaan, pajak 

reklame, pajak bumu dan bangunan, pajak parkir. 

d.  Sistem Pemungutan Pajak 

System pemungutan pajak terbagi menjadi 3 yaitu : 

1. Official assessment system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. 

2. Self assessment system 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan 

kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang.  

3. Withholding system 

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau 

memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

e.  Pajak Bumi dan Bangunan     

Dalam undang-undang no. 12 tahun 1994 yang di sebut dengan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah yang bersifat kebendaan dalam 

arti besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek yaitu 

bumi/tanah dan atau bangunan. 
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Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebuah biaya yang harus di 

setorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan 

keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi maupun 

badan. 

Sedangkan menurut Waluyo Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang 

ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan 

subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. 

f.  Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Yaitu : bumi dan bangunan 

Contoh objek bumi : 

a. Sawah 

b. Ladang 

c. Tanah  

d. Pekarangan 

Contoh objek bangunan: 

a. Rumah tinggal 

b. Bangunan usaha 

c. Gedung bertingkat 

d. Pusat pembelanjaan 
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g. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata 

memiliki hal-hal berikut ini : 

a. Mempunyai hak atas bumi 

b. Memperoleh manfaat atas bumi 

c. Memiliki bangunan 

d. Menguasai bangunan 

e. Memperoleh manfaat atas bangunan  

h.  Kepatuhan  Wajib  Pajak 

      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kepatuhan yaitu tunduk 

atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah 

tindakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan 

kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang yang berlaku.  

i.  Sanksi Perpajakan 

      Sanksi perpajakan meupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sabagai 

cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang 

ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi 

aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan 

terhadap peraturan perpajakanyang belaku saat ini. Menurut resmi 

(2008:71), sanksi perpajakan terjadi kerena terdapat pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga apabila 
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terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan 

perpajakan dan Undang-Undang perpajakan. 

Sanksi perpajakan menurut UU KUP adalah sanksi yang 

diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU 

Perpajakan. Sanksi di tujukan kepada wajib pajak yang dengan sengaja 

melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

Dalam UU Perpajakan ada dua macam sanksi yaitu: 

1. Sanksi administrasi 

       Sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi 

ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi ini berupa pembayaran 

kerugian pada Negara, dan bisa berupa bunga, denda atau 

kenaikan. 

2. Sanksi pidana 

Sanksi ini diterapkan karena wajib pajak melakukan 

tindakan pelanggaran atau kejahatan. di bidang perpajakan, tindakan 

pelanggaran di sebut dengan kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak 

hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat 

menimbulkan kerugian terhadap Negara. 

B. Kerangka Konseptual 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi 

perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kabupaten Ngada melalui kantor Bapenda Kabupaten Ngada. 
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Oleh karena itu peneliti membutuhkan data baik berupa wawancara maupun 

pengamatan langsung tentang penerapan sanksi perpajakan yang di lakukan 

oleh kantor Bapenda Kabupaten Ngada dalam upaya peningkatan kepatuhan 

wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.  

Berikut gambar konseptual berdasarkan uraian di atas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka konsepual 

 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

      Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ngada. Yang terletak di kompleks Kantor Daerah, Jalan 

Soekarno Hatta, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten 

Ngada. Yang dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan mulai Bulan Maret 

sampai Mei tahun 2022.  

  

Penerapan Sanksi 

Perpajakan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Kantor Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ngada 



13 

 

 
 

2. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

       Adalah tekhnik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara 

mengajukan langsung pertanyaan kepada narasumber yang 

bersangkutan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada. Metode ini 

merupakan metode pokok untuk memperoleh informasi dari lokasi 

penelitian. 

b. Observasi  

    Adalah melakukan pengamatan  secara langsung di objek penelitian 

untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Dalam tekhnik 

observasi peneliti melakukan penelitian langsung pada objek yang akan 

di teliti yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada. 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi adalah kumpulan fakta data yang tersimpan dalam 

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. 

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi di lakukan dengan 

mengambil data-data yang memiliki hubungan erat dengan penelitian 

dari tempat di mana kita melakukan penelitin. 
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3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer 

       Merupakan sumber data yang di kumpulkan langsung dari sumber 

asli atau pihak pertama, yang secara khusus di kumpulkan oleh peneliti 

guna mendapatkan data menyangkut penelitian. 

b. Data sekunder 

      Merupakan sumber data yang di peroleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara. berupa catatan , atau laporan histori 

yang di arsip baik di publikasikan maupun tidak dipublikskan. 

4. Tekhnik Analisis Data 

       Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian di 

lakukan secara langsung di lapangan. Metode kualitatif ini di  mulai dari 

pengumpulan data-data dari bebagai sumber yaitu buku, jurnal,observasi 

dan wawancara langsung. Data yang telah diperoleh diolah dengan cara 

editing dimana data yang di peroleh tidak semua dimasukkan kedalam hasil 

penelitian namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan 

masalah yang di teliti. 

       Cara-cara yang digunakan dalam menganalisis data yaitu : 

1. Pengumpulan data 

   Yaitu aktifitas mencari data yang dibutuhkan guna mencapai 

tujuan penelitian. 
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2. Redukasi data 

     Yaitu merupakan penyederhanaan, penggolongan, 

mengarahkan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian 

rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi 

yang bermanfaat dan memudahkan dalam penarikan 

kesimpulan. 

3. Penyajian data 

     Yaitu sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan 

mudah dipahami, sehingga memberikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

4. Kesimpulan  

     Yaitu tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan 

melihat hasil redukasi data tepat mengacu pada tujuan analisis 

yang hendak dicapai. Pada tahap ini bertujuan mencari data 

yang dikumpulkan dengan mencari hubungan dan persamaan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat 

  

 Badan Pendapatan Daerah (selanjutnya disingkat Bapenda) 

Kabupaten Ngada terletak di kompleks Kantor Daerah, Jalan Soekarno Hatta, 

Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT (kode pos 

86415). Bapenda di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah  Kabupaten Ngada 

Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

B. Struktur Organisasi  

       Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada 

adalah sebagai berikut: 

1) Kepala badan  

2) Secretariat membawahi 

a) Sub bagian perencanaan 

b) Sub bagian umum dan kepegawaian 

c) Sub bagian pendaftaran dan pendapatan 

3) Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, 

membawahi: 

a) Sub bidang kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah 

b) Sub bidang pengelolaan data dan pelayanan informasi pendapatan 

c) Sub bidang pendaftaran dan pendapatan 

4) Bidang pengelolaan pendapatan daerah, membawahi: 
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a) Sub bidang penilaian dan penetapan  

b) Sub bidang penagihan 

c) Sub bidang penerimaan dana transfer dan penerimaan lain-lain   

5) Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, membawahi: 

a) Sub bidang pengendlian dan pengawasan 

b) Sub bidang pembukuan dan evaluasi 

c) Sub bidang pemeriksaan, keberatan dan banding 

C. Job Description 

a. Kepala badan 

Tugas pokok: 

     Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, 

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah serta tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 

Fungsi: 

1. Menyelenggarakan penyusunan  dan menetapkan rencana 

kerja, dan anggaran berdasarkan kebijakan umum daerah 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

2. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi 

pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pelaporan rencana dan program kerja lingkungan badan 

pendapatan. 
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2. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk 

meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier 

bawahan. 

3. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi sekretariat, 

bidang, sub bagian dan sub bidang. 

4. Mengarahkan tugas dan mendelegasikan tugas kepada 

bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kepala Daerah 

agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. 

5. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup badan 

pendapatan. 

6. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan. 

7. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat 

daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi 

terkait sesuai tugas dan fungsinya. 

8. Menyelenggarakan program dan teknis bidang perencanaan 

dan pengembangan pendapatan daerah dengan berpedoman 

pada kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. 

9. Menyelenggarakan program dan kegiatan teknis bidang 

pengelolaan pendapatan daerah dengan pedoman pada 
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kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. 

10. Menyelenggarakan program dan kegiatan teknis bidang 

pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dengan 

berpedoman pada kebijakan pembangunan daerah untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

11. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan lingkup badan pendapatan. 

12. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

b. Sekretaris Bapenda 

     Secara umum sekretaris mempunyai tugas membantu dan 

bertanggung jawab kepada kepala badab pendapatan dalam 

pengelolan kesekretariatan badan. Untuk menyelenggarakan tugas 

tersebut, secretariat mempunyai fungsi: 

1. Menyusun rencana kerja, program kerja, dan anggaran 

sekretariat dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, 

program kerja dan anggaran berdasarkan kebijakan 

operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

2. Mengarahkan, menjelaskan dan membagi tugas kepada 

bawahan sesuai tuga dan tanggungjawab masing-masing 

untuk kelancaran pelaksanan tugas lingkup secretariat. 
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3. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk 

meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karir 

bawahan lingkup secretariat. 

4. Membuat telahaan staf sebagai bahan perumusan kebijakan 

lingkup sekretariat.   

5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat 

daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi 

terkait sesuai tgas dan fungsinya. 

6. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan lingkup secretariat. 

7. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan 

lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan 

kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian 

penyusunan program, data dan informasi serta 

pengoordinasian tugas-tugas bidang. 

8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata 

naskah dinas lingkup sekretariat. 

9. Melaksanaan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-

undangan, penglolaan kearsipan, protokol dan hubungan 

masyarakat di lingkungan sekretariatan dan badan 

pendapatan. 

10. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  
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c. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah 

    Secara umum, kepala badan perencanaan dn pengembangan 

pendapatan daerah membantu kepala badan pendapatan dalam 

melaksanakan tuga dan fungsi di bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah dengan merencanakan, 

mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung 

pencapaian visi, misi organisasi. 

Fungsi:  

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di 

bidang pengembangan pendapatan daerah. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan 

tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotifasi 

untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan 

karier bawahan lingkup bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah. 

4. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan 

lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan 

daerah. 
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5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat 

daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi 

terkait sesuai tugas dan fungsinya. 

6. Menyusun bahan kebijakan lingkup bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi. 

7. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

8. Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah. 

9. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

10. Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi 

perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah. 

11. Merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan 

penyebarluasan informasi pajak daerahdan retribusi daerah 

kepada masyarakat. 

12. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah 

yang berbasis teknologi informasi. 

13. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam 

perumusan kebijakan pendapatan daerah. 

14. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan  lingkup bidang perencanaan dan pengembangan 
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pendapatan daerah berasarkan target dan sasaran yang telah 

di tetapkan untuk mengukur capaian kinerja. 

15. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai kebutuhan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

d. Bidang pengelolaan pendapatan daerah 

      Secara umum, kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah 

membantu kepala badan pendapatan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah yaitu: 

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di 

bidang pengelolaan pendapatan daerah. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotifasi 

untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan 

karir bawahan lingkup bidang pengelolaan pendpatan 

daerah. 

4. Membuatan telaahan staf sebagai bahan perumusan 

kebijakan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah. 

5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat 

daerah, pemrintah provinsidan pemerintah pusat/instansi 

terkait tugas dan fungsinya. 
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6. Menyusun bahan kebijakan lingkup bidang pengelolaan 

pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlku 

untuk kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

7. Melaksanakan koordinasi penilaian, penetapan, 

pelayananpemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

penerimaan dana transfer dan dana bagi hasil. 

8. Melakukan koordinasi penyiapan data realisasi penerimaan 

pajak, retribusi, dana transfer dan dana bagi hasil. 

9. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi 

data realisasi penerimaan pajak, retribusi, dana treansfer dan 

dana bagi hasil. 

10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam 

perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. 

11. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah 

berdasarkan target dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 

mengukur capaian kinerja. 

12. Melaksanakantugas lain dari atasan sesuai kebutuhan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

  

e. Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah 

      Secara umum, kepala bidang pengendalian dan evaluasi 

pendapatan daerah membantu kepala badan pendapatan dalam 
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melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan evalasi 

pendapatan daerah yaitu: 

1. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di 

bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. 

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan 

tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara memotifasi 

untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan 

karir bawahan lingkup bidang pengendalian dan evaluasi 

pendapatan daerah. 

4. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan 

lingkup bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. 

5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat 

daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat/instansi 

terkait sesuai tugas dan fungsinya. 

6. Menyusun bahan kebijkan lingkup bidang pengendalian dan 

evalasi pendapatan daerahsesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

7. Melaksanakan koordinasi pengendalian, pengawasan, 

pembukuan dan evaluasiserta pemeriksaan kebertan dan 

banding. 
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8. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan 

evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

9.   Melakukan koordinasi pengadilan dan evaluasi pendapatan 

strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah 

dan retribusi daerah kepada masyarakat. 

10. Melakukan koordinasi monitoring dan sinkronisasi regulasi 

yang terkait dengan pendapatan daerah. 

f. Sub bagian keuangan 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bagian keuangan 

berdasarkan arah kebijakan umum berdasarkan sebagai 

pedoman pelaksanaankegiatan. 

2. Mengarahkan, menjelaskan dan membagi tugas kepada 

bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas lingkup sub bagian keuangan. 

3. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk 

meningkatkan produktifitas kerja dan pengembangan karir 

bawahan lingkup sub bagian keuangan. 

4. Membuat telaahan staf sesuai kebutuhan dan kepentingan unit 

kerja sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam 

pengambilan keputusan 
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5. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat 

daerah, pemerintah povinsi dan pemerintah pusat/instansi 

terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk sinkronisasi kegiatan. 

6. Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan rencana kerja 

untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. 

7. Melaksanakan kegiatan penyusunan bahan dan pembuatan 

daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi ASN berdasarkan 

ketenuan yang berlaku sesuai acuan pembayaran gaji dan 

tambahan penghasilan. 

8. Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai dengan 

pengelolaan dan anggaran pendapatan dan belnja dalam rangka 

pengelolaan keuangan yang akuntabel. 

9. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan bahan dn 

penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan, 

10. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan lingkup sub bagian keuangan sesuai  ketentuan yang 

berlaku agar berjalan sesuai rencana. 

11. Melaksanakan tugas laindari atasan sesuaikebutuhan untuk 

mendukung kelncaran pelaksanaan kegiatan. 
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g. Sub bagian perencanaan 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bagian perencanaan  

berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan dan pengolahan 

data administrasi program dalam rangka pentiapan bahan, data 

dan informasi rencana kerja daerah yang meliputi RP JPD, RP 

JMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja lainnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran 

penyusunan. 

3. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan bahan 

penyusunan LKjIp, LKPJ dan LPPD sesuai dengan ketentuan  

yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban. 

4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyajian data 

aplikasi system informasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas. 

 

 

h. Sub bagian umum dan pegawaian 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bagian umum dan 

kepegawaian berdasarkan arah kebijakan umum dan pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 
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2. Melaksanakan pengelolaan tata nsakah dinas meliputi 

penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengarsipan 

sesuai ketentuan dalam rangka memperlancar komunikasi 

tertulis serta tertib administrasi pemerintah. 

3. Melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, 

penyiapan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan sesuai 

kebutuhan agar terselenggara dengan baik. 

4. Melaksanakan pengendalian kerumahtangaan, kebersihan dan 

keamanan sesuai kebutuhan agar tercipta lingkungan kerja yang 

nyaman. 

5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi 

kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi 

kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, 

gaji berkala, pension, cuti, kartu pegawai, kartu istri/suami, 

taspen, taperum, asuransi keehatan, absensi, surat keterangan 

untuk mendapatkan pemnayaran tunjangan keluarga 

(SKUMPTK), pengembangan pendidikan dan pelatihan, ijin 

perceraian,hukuman disiplian, penilaian prestasi kerja sert data 

nominatif pegawai sesuai ketentuan agar tercipta pengelolaan 

administrasi kepegawaian yang benar. 

6. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan BMD lingkup 

unit kerja 
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7. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelayanan informasi public 

sesuai fungsi dalam rangka transparansi pengelolaan program 

kegiatan. 

i. Sub bidang penilaian dan penetapan 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang penilaian dan 

penetapan berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

2. Melaksanakan kegiatan penilaian atas SPTPD yang telah diisi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kebenaran data. 

3. Melaksanakan kegiatan perhitungan atas pajak reklame yang 

telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk 

kebenaran data. 

4. Melaksanakan kegiatan penerbitan SKPD dan SKRD yang 

telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar 

penagihan dan pembayaran. 

5. Melaksanakan kegiatan penyebaran SKPD dan SKRD yang 

telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar 

penagihan dan pembayaran. 

 

j. Sub bidang pemeriksaan, keberatan dan banding 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pemeriksaan, 

keberatan dan banding berdasarkan arah kebijakan umum 

sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
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2. Melaksanakan kegiatan penyelesaian keberatan dan banding 

atas penetapan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

k. Sub bidang pembukuan dan evaluasi 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pembukuan dan 

evaluasi berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Melaksanakan kegiatan penagihan pajakdan retribusi daerah 

sesuai dangan penetapan untuk mencapai target pendapatan 

daerah. 

3. Melaksanakan kegiatan penerbitan SSPD atas pembayaran 

pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk menjadi bukti pembayaran. 

4. Melaksanakan kegiatan penerbitan surat tagih, surat teguran, 

surat paksa dan penyitaan atas paka dan retribusi daerah 

terutang, sesuai dengan ketentua yang berlaku untuk 

ditindaklanjuti. 

5. Melaksanakan kegiatan atasa pengembalian atas kelebihan 

penagihan pajakdan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untukpelayanan kepada wajib pajakdan retribusi. 

6. Melaksanakan kegiatan penatausahaan benda berharga (karcis) 

retribusi daerah,sesuai dngan ketentuan yang berlaku untuk 

pengamanan fisik administrasi dan hukum. 
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7. Melaksanakan kegiatan pencatatan dana bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk database pendapatan 

daerah. 

8. Melaksanakan kegiatan pencatatan PAD sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku unuk database pendapatan daerah. 

9. Melakasanakan kegiatan menghitung dan mencatat piutang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk database 

pendapatan daerah. 

10. Melaksanakan kegiatan opename kas pada bendahara 

penerimaan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

mengetahui sisa kas pendpatan.  

11. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan spj penerimaan dari 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kesesuaian data penerimaan daerah. 

 

l. Sub bidang pendaftaran dan pendapatan 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pendaftaran dan 

pendataan berdasarkan arah kebijakan umum sesuai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan obyek dan 

subyek pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untukmenjadi database pendapatan daerah. 
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3. Melaksanakan kegiatan pendistribusian format SPTPD, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan dasar 

penetapan. 

4. Melaksanakan kegiatan pemutahiran data pajak dan retribusi 

daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untukmenjadi 

database pendapatan daerah. 

5. Melaksanakan kegiatan penerbitan NPWPD, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk inventarisasi subyek pajak. 

6. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengadaan karcis retribusi 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

inventarisasi subyek pajak. 

m. Sub bidang pengajian dan pengembangan potensi pendapatan 

daerah 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang pengajian dan 

pengembangan potensi pendapatan daerah berdasarkan arah 

kebijakan umum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 

analisa dan pengembangan. 

3. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisa dan 

pengembangan. 

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

analisa pembangunan. 
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5. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi pengkajian 

dan pengembangan. 

6. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, perumusan rencana  

pendapatan asli daerah. 

7. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, evaluasi rencana 

pendapatan aset daerah. 

8. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengkajian dan menyusun 

konsep rancangan regulasi perpajakan daerah. 

9. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas dan 

optimalisasi pendapatan aset daerah. 

n. Sub bidang penagihan 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang penagihan 

berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan pajak daerah. 

3. Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan perpajakan daerah. 

4. Melaksanakan penyebaran dan atau penyampaian surat 

pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB P2, surat ketetapan 

pajak daerak (SKPD), surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), 

surat tagihan pajak daerah. 

5. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah. 

6. Melaksanakan penagihan sanksi perpajakan daerah. 
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o. Sub bidang pengendalian dan pengawasan 

1. Merencanakan kegiatan lingkup sub bidang penagihan 

berdasarkan arah kebijakan umum sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pemeriksaan 

pajak daerah. 

4. Mengidentifikasi pelamggaran perpajakan daerah. 

 

D. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan pokok dari penelitian ini 

yaitu: “Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten 

Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT)”, dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di kantor  Bapenda Kabupaten Ngada 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi perpajakan 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Bapenda Kabupaten Ngada. 

Adapun data yang diperoleh selama penelitian berlangsung adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pembayaran PBB di Kantor 

Bapenda Kabupaten Ngada 

 

Tahu
n 
Lapor  

Target  Realisasi  Persentas
e  

2019 2,200,000,000,0
0 

1,906,960,689,0
0 

86,68% 

2020 3,400,000,000,0
0 

2,607,030,414,0
0 

76,68% 

2021 3,420,611,943,0
0 

2,807,788,079,0
0 

73,66% 

 Sumber: (kantor Bapenda Kabupaten Ngada)2022 

 

Berdasarkan pemaparan dari tabel 3.1 di atas, presentase target dan 

realisasi pembayaran pajak selama tiga tahun belakangan yaitu dari tahun 

2019 sampai dengan tahun 2021 , setiap tahunnya terus mengalami 

penurunan. Pada tahun 2019 memperoleh hasil sebanyak 86,68%, pada 

tahun 2020 memperoleh hasil sebanyak 76,68%, dan pada tahun 2021 

memperoleh hasil sebesar73,66%. Hal ini terjadi karena masi banyak wajib 

pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran PBB, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran PBB yaitu 

seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak Yanurius Pakiding,S.TP, 

M.SI selaku sekretaris kantor Bapenda Kabupaten Ngada menyatakan 

bahwa: 

“Adapun faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh 

terhadap pembayaran PBB adalah faktor ekonomi, akses yang 

lama sehingga menyebabkan keterlamabatan juru pungut 

melakukan penagihan, minimnya pengetahuan wajib pajak 

tentang pentingnya pembayaran pajak,dan wajib pajak itu 

sendiri yang lalai”. 
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Hasil wawancara di atas dapat disimpulkam bahwa faktor yang 

membuat wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran PBB adalah yang 

pertama faktor ekonomi, apalagi dua tahun belakangan ini terdampak covid 

19. Akses yang lama sehingga meyebabkan juru pungut terlamabat dalam 

melakukan pemungutan contohnya melakukan pemungutan di daerah yang 

terpencil, yang tidak memiliki listrik dan jaringan, serta jauh dari kota. 

Selain itu hal tersebut juga disebabkan kenaikan tarif PBB sangat 

membebani masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan bapak Indrajaya 

Petor Sila,SE selaku kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan 

daerah Bapenda Kabupaten Ngada mengatakan bahwa: 

“ Pada tahun 2020 kenaikan penerapan nilai nominal Pajak 

Bumi dan Banguan sebesar RP. 15.000 tidak adalagi penetapan 

Pajak Bumi dan Bangunan di bawah Rp. 15.000”. 

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat wajub 

pajak patuh dalam melakukan pembayaran PBB sehingga potensi 

penerimaan PBB semakin meningkat yaitu seperti hasil wawancara peneliti 

dengan bapak Yanurius Pakiding,S.TP,M.SI selaku sekretaris kantor 

Bapenda Kabupaten Ngada yang menyatakan bahwa : 

 Adapun Langkah-langkah yang dilakukan agar membuat wajib 

pajak patuh dalam melakukan pembyaran PBB adalah dengan 

menerapkan pajak online sehingga mempermudah dalam 

melakukan pembayaran, terus melakukan sosialisasi aatu 

edukasi kepada wajib pajak mengenai apa pentingnya 

pembayaran pajak,kapan tanggal jatuh tempo pembayaran 

pajak, karena masih sangat banyak wajib pajak yang minim 

pengetahuannya tentang pajak,” 

Dari hasil wawancara diatas langkah yang dilakukan agar wajib 
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pajak patuh dalam melakukan pembayaran PBB yang pertama menerapkan 

pajak online. Penerapan pajak online sangat mempermudah bagi wajib 

pajak dalam melakukan pembayaran apalagi bagi wajib pajak yang tempat 

tingggalnya jauh dari kantor. Selain itu dengan terus melakukan sosialisasi 

atau memberikan edukasi terhadap wajib pajak mungkin dengan adanya 

sosialisasi tersebut diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak dalam 

melakukan pembayaran. 

Akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak melakukan pembayaran 

PBB adalah mendapatkan sanksi administrasi yaitu berupa  sanksi denda. 

Banyak wajib pajak yang terken sanksi akibat ketidakpatuhannya dalam 

membayar pajak seperti hasil wawancara antara peneliti dan bapak 

Indrajaya Petor Sila,SE selaku kepala bidang pengendalian dan evaluasi 

pendapatan daerah Bapenda Kabupaten Ngada mengatakan bahwa: 

 “  banyak wajib pajak yang terkena sanksi, bisa dilihat dari 

tunggakan yang ada, dimana ada tunggakan pasti ada sanksi. 

Besarnya sanksi denda yaitu sebanyaak 2% perbulan dengan 

maksimal 48% dari tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 

September”. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada terhadap 

penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana hasil wawancara 

peneliti dengan bapak Yanurius Pakiding, S.TP. M.SI yang merupakan 

sekretaris Bapenda Kabupaten Ngada mengatakan bahwa: 

“ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sanksi yang 

diterapkan adalah dengan terus menerus melakukan penagihan, 

membentuk tim yang lebih banyak sehingga pemungutan dapat 
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dilakukan secara merata di seluruh daerah bahkan di pelosok 

sekalipu, karena jika dibiarkan begitu saja data piutang akan 

menumpuk setiap tahunnya dan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan berkurang”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada dalam 

meningktkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan yaitu dengan terus melakukan penagihan, membentuk tim serta 

memberikan edukasi terhadap wajib pajak. 

E. Pembahasan 

Dilihat dari presetase pendapatan pada tabel 3.1 di atas, Penerapan 

sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada, dari hasil 

presentase pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap tahunnya 

yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terus mengalami penurunan dan 

tidak ada yang mencapai target. Dengan adanya sanksi yang diterapkan, 

tidak membuat wajib pajak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan, sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

tidak pernah mencapai target.  

Dari hasil wawancara di atas faktor yang mempengaruhi kurangnya 

kepatuhan wajib pajak akan kewajibbannya membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga terkena sanksi  yaitu: 
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1. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak  

Masi banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pentingnya 

membayar pajak, apa tujuan dari membayar pajak sehingga timbul 

sikap kurang responsif dalam diri Wajib Pajak, dan ada juga yang 

tidak mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga 

masih sangat perlu adanya sosialisasi tentang perpajakan agar Wajib 

Pajak patuh dan sadar akan kewajibannya. 

 

 

2. Akses yang lama 

Jarak yang di tempuh sangat jauh sehingga menyebabkan 

keterlambatan juru pungut melakukan penagihan dan juga 

keterlambatan menyampaikan SPPT. Serta letak pemukiman 

masyarakat atau Wajib Pajak yang jauh dari kantor, seperti 

masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan belum terakses 

jaringan  sehingga timbul rasa malas dalam diri Wajib Pajak. 

3. Wajib Pajak itu sendiri yang lalai akan kewajibannya 

Terkadang masih banyak Wajib Pajak yang memiliki sikap acuh tak 

acuh dan masa bodoh dengan kewajibbannya sehingga Wajib Pajak 

tersebut lalai akan kewajibbanya dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

4. Faktor ekonomi 
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Walaupun Wajib Pajak memiliki sebidang tanah atau beberapa 

bidang tanah, hal tersebut tidak menjamin Wajib Pajak tersebut 

memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB. Beberapa wajib 

pajak adalah orang yang memiliki penghasilan rendah apalagi 

beberapa tahun belakangan ini terdampak pandemi yang 

mengakibatkan pendapatan Wajib Pajak rendah. 

Berdasarkan  beberapa faktor di atas pemerintah setempat tidak 

tinggal diam mereka melakukan beberapa cara agar Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut: 

 

1. Menerapkan pajak online sehingga mempermudah pembayaran 

terutama yang tempat tinggalnya jauh dari kantor 

2. Terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki 

kepekaan atau kesadaran tentang pentingnya membayar pajak 

3. Terus melakukan penagihan dengan cara membentuk tim 

Dari penjelasan di atas di simpulkan bahwa penerapan sanksi 

perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan di kantor Bapenda Kabupaten Ngada tidak membuat 

Wajib Pajak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, masih 

banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya dalam 

membayar PBB. Sanksi yang di terapkan tidak membuat Wajib Pajak jerah 

dan sadar akan kewajibban. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

   Berdasarkan rangkaian hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 

Kantor Bapenda Kabupaten Ngada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan keptuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh kantor 

Bapenda Kabupaten Ngada pada tiga tahun terakhir menunjukan target dan 

realisasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 presentase 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  mengalami penurunan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp. 2.200.000.000 dan 

realisasinya sebesar Rp. 1.906.960.689 dengan memperoleh presentase 

sebesar 86,68%, pada tahun 2020 targetnya sebesar Rp.3.400.000.000 dan 

realisasinya sebesar Rp. 2.607.030.414 dengan memperoleh presentase 

sebesar 76,68%, pada tahun 2021 targetnya sebesar 3.420.611.943 dan 

realisasinya sebesar Rp.2.807.788.079 dengan memperoleh presentase 

sebesar 73,66%. Berdasarkan hasil presentase di atas dapat di simpulkan 

bahwa penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Bapenda 

Kabupaten Ngada dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan tidak membuat wajib pajak patuh akan 

kewajibannya dalam membayar PBB, dibuktikan dengan hasil pemungutan 
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yang setiap tahunnya mengalami penurunan, sehingga  Penerimaan Asli 

Daerah berkurang. 

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi  kurangnya penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan adalah karena faktor ekonomi, apalagi dengan adanya 

pandemi dua tahun terakhir ini yang menyebabkan penghasilan wajib pajak 

menurun, pemukiman wajib pajak yang jauh dari kantor contohnya bagi 

warga yang tinggal di daerah terpencil, tidak memiliki jaringan, dan jalan 

yang rusak atau jelek, akses yang lama sehingga menyebabkan juru pungut 

mengalami keterlambatan dalam penagihan, masyarakat atau wajib pajak 

belum sadar betul dengan pentingnya peembayaran pajak, masih banyak 

lahan atau tanah yang belum terdaftar sebagai objek pajak, wajib pajak yang 

lupa akan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, dan wajib pajak itu sendiri 

yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melakukan 

pembayaran pajak. Selain itu disebabkan oleh kenaikan tarif PBB yang 

membebani masyarakat, kondisi ini menunjukan bahwa kesejahteraan 

masyarakat masi rendah. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, berikut beberapa saran yang 

penulis sampaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk tercapainya target dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan   di 

perlukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pembayaran pajak, 
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sehingga wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam melakukan 

pembayaran. 

2. Diharapkan untuk seluruh aparat pajak agar memaksimalkan dan 

meningkatkan pelayanan publik untuk pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan. Misalnya 

penyajian informasi tentang pepajakan kepada masyarakat melalui media 

masa. 

3. Tingkatkan lagi kinerja para pegawai yang terlibat dalam Pajak Bumi dan     

Bangunan agar dapat meningkatkan juga penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan. Misalnya memaksimalkan pelayanan kinerja petugas Bapenda 

untuk turun lapangan. 

4. Melakukan pemungutan secara merata kepada seluruh masyarakat sampai 

ke pelosok yang terdaftar dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan.  
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Lampiran I  

Surat Izin Penelitian 
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Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 



50 

 

 
 

 

Surat Keterangan Bebas Plagiasi 
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Lampiran II 

Hasil Wawancara 

 

1. Apa saja faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan? 

“Adapun faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh 

terhadap pembayaran PBB adalah faktor ekonomi, akses yang 

lama sehingga menyebabkan keterlamabatan juru pungut 

melakukan penagihan, minimnya pengetahuan wajib pajak 

tentang pentingnya pembayaran pajak,dan wajib pajak itu sendiri 

yang lalai”. 

2. Apa Langkah-langkah yang bisa membuatwajib pajak patuh 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan agar membuat wajib 

pajak patuh dalam melakukan pembyaran PBB adalah dengan 

menerapkan pajak online sehingga mempermudah dalam 

melakukan pembayaran, terus melakukan sosialisasi aatu edukasi 

kepada wajib pajak mengenai apa pentingnya pembayaran 

pajak,kapan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, karena 

masih sangat banyak wajib pajak yang minim pengetahuannya 

tentang pajak,” 

3. Berapa besarnya sanksi denda terhadap pembayaran PBB dan 

apakah selama ini ada wajib pajak yang terkena sanksi? 

“  banyak wajib pajak yang terkena sanksi, bisa dilihat dari 

tunggakan yang ada, dimana ada tunggakan pasti ada sanksi. 

Besarnya sanksi denda yaitu sebanyaak 2% perbulan dengan 

maksimal 48% dari tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 

September”. 

4. Apakah ada upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sanksi yang diterapkan? 

“ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sanksi yang 

diterapkan adalah dengan terus menerus melakukan penagihan, 

membentuk tim yang lebih banyak sehingga pemungutan dapat 

dilakukan secara merata di seluruh daerah bahkan di pelosok 

sekalipu, karena jika dibiarkan begitu saja data piutang akan 

menumpuk setiap tahunnya dan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan berkurang”. 
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5. Mengapa anatara tahun 2019 dan tahun 2020 selisihnya jauh 

sekali? 

”alasan utama pada tahun 2020 karena kenaikan penerapan nilai 

nominal Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 15.000 tidak 

adalagi penetapan Pajak Bumi dan Bangunan di bawah Rp. 

15.000 
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Lampiran III 

Dokumentasi 

Dokumentasi saat melakukan wawancara 

 

                                                                                                                          

Wawancara bersama bapak Yanurius Pakiding, S.TP., M.SI 

selaku sekretaris BAPENDA Kabupaten Ngada 

 

Wawancara bersama bapak Indrajaya Petor Sila, SE selaku 

Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda 

Kabupaten Ngada 
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Dokumentasi Kantor Bapenda Kabupaten Ngada 

 

Ruangan aula terlihat dari samping 

 

Ruangan aula terlihat dari depan 

 

Teras depan pintu masuk kantor 
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Ruang tunggu antrian pelayanan 
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