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ABSTRAK 

SIRAWATI, TAHUN 2022. Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak 

terhadap Pembayaran PBB Di Kantor Bapenda Kabupaten Banggai 

Kepulauan. Karya tulis ilmiah, program studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I 

Rustan dan pembimbing II Muhammad Adil. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan 

kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB Dikantor Bapenda Kabupaten 

Banggai Kepulauan. Data yang diolah peneliti bersumber dari hasil wawancara dan 

dokumentasi yang disediakan pihak Bapenda kabupaten Banggai Kepulauan. 

Dengan menganalisis dan mengelola data hingga dapat menarik kesimpulan dengan 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.  

Hasil penelelitian ini menunjukkan hasil realisasi terhadap penerimaan 

Pajak bumi dan bangunan. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pemungutan 

pajak bumi dan bangunan belum efektif yaitu karena kurangnya pengetahuan dan 

kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 

serta faktor ekonomi, dan faktor keberadaan wajib pajak yang tidak ada pada tempat 

terdaftar objek PBB. 

Kata Kunci: Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Pembayaran PBB 
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ABSTRACT 

SIRAWATI, 2022. Efforts to Improve Taxpayer Compliance with PBB Payments 

at the Bapenda Office of Banggai Kepulauan. Scientific writing, D-III Taxation 

study program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 

Makassar. Supervised by supervisor I  Rustan and advisor II Muhammad Adil. 

 

 The purpose of this study was to determine efforts to increase taxpayer 

compliance with PBB payments at the Bapenda Office, Banggai Kepulauan.The 

data processed by the researchers came from the results of interviews and 

documents provided by the Bapenda Banggai Kepulauan. By analyzing and 

managing the data to be able to draw conclusions with qualitative descriptive 

research. 

 

 The results of this study show the results of the realization of land and 

building tax revenues. Factors affecting the process of collecting land and building 

taxes are not yet effective, namely due to the lack of knowledge and awareness of 

taxpayers about the importance of paying Land and Building Taxes, as well as 

economic factors, and the presence of taxpayers who are not at the place of 

registration of the object of PBB. 

 

Keywords: Increased Taxpayer Compliance and PBB Payments 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang 

mempunyai peran yang sangat penting dalam penggerakan roda 

pembangunan. Sebagian besar negara di dunia telah mengakui bahwa pajak 

menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pajak 

merupakan pungutan wajib pajak yang di bayar rakyat untuk negara dan 

akan di gunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. 

Undang- undang No.16 tahun 2009 yang mengatur tentang Ketentuan 

Umum dan Tata cara Perpajakan mencantumkan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau 

Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Salah satu penerimaan pajak yaitu berasal dari Pajak Bumi dan 

Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal penting dalam 

penerimaan untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Hampir di pastikan 

setiap tahunnya volume penambahan jumlah bumi dan bangunan yang 

didirikan dampaknya akan berpengaruh pada peningkatan jumlah objek 

pajak PBB yang akan dikenakan atas manfaat yang diperoleh, atau 

dirasakan dari subjek pajak bumi dan bangunan tersebut. 
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Penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh dalam 

pemasukan yang cukup besar atas pajak daerah yang ada di kabupaten 

Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu 

daerah di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat karena 

tidak terlepas dari pembangunan diberbagai sektor. Misalnya dari sektor 

Kesehatan, Infrastruktur, Pendidikan bahkan sektor lainnya. Agar dapat 

terus mempertahan konsistensi pertumbuhan ekonomi serta terus berlajut, 

pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memang perlu mengupayakan 

peningkatan penerimaan daerah dari segi pajaknya. 

 Sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya selalu 

meningkat, bukan berarti bahwa penerimaan negara dari segi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan telah mencapai target. Penerimaana PBB di 

Kabupaten Banggai kepulauan terkadang terealisasi dengan baik karena 

mengalami peningkatan, tetapi terkadang tidak terealisasi dengan baik 

karena penerimaan mengalami penurunan. Terdapat banyak hal yang 

menjadi penyebab tidak tercapainya penerimaan tersebut diantaranya 

kurangnya kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Rincian 

data tersebut dapat di sajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Penerimaan’PBB’di Kabupaten’Banggai’Kepulauan’Tahun 

2014-2017  

Tahun Objek Pajak Target Penerimaan PBB % 

2014 92.459 1.005.000.000,00 1.027.285.718,73 102,22 

2015 92.631 1.000.000.000,00 1.067.645.692,31 106.76 

2016 60.470 799.000.000,00 804.881.910,28 100,74 

2017 60.781 716.836.001,00 716.836.001,00 100,00 

Sumber: Kantor Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan (2022) 

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang patuh dan sadar untuk 

memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat disebut patuh 

ketika telah menyampaikan Surat Setoran Pajak Terutang (SPPT). Hal ini yang 

menjadikan tolak ukur betapa pentingnya SPPT karena merupakan surat yang di 

dalamnya tercantum informasi mengenai aset berharga milik wajib pajak, 

sehingga SPPT tersebut bisa menjaga dan melindungi’hak kepemilikan’atas aset 

yang dimiliki. Selain itu SPPT juga tercantum’beban’pajak terutang yang harus 

dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan’aset yang dimiliki. 

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya kantor 

Bapenda yang terkait dengan hal tersebut mencari upaya untuk mewujudkan 

kesadaran wajib pajak agar semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan antara 

lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan, memudahkan wajib pajak 

memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, mengadakan sosialisasi 

perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak 
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dan kewajiban mereka, diberikan sanksi perpajakan yang tegas, 

menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan 

pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Upaya Peningkatan Kepatuhan 

Wajib Pajak terhadap Pembayaran PBB Di Kantor Bapenda Kabupaten 

Banggai Kepulauan” 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah’dalam’penelitian’ini adalah sebagai berikut: 

• Bagaimana upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

pembayaran PBB di kantor Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

• Untuk mengetahui upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

pembayaran PBB di kantor Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dari penelitian yang 

dapat diperoleh sebagai berikut: 
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1. Bagi Penulis  

Bagi penulis diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi yang memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan terkait upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak 

terhadap pembayaran PBB. 

2. Bagi Instansi 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi dalam 

menyebar luaskan informasi dan dijadikan bahan pertimbangan dalam 

penerapan mengenai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap 

pembayaran PBB. 

3. Bagi Akademisi  

Melalui hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi untuk 

menambah informasi dan wawasan yang berhubungan dengan upaya 

peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB. Serta 

dengan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai literatur selanjutnya 

terkait penelitian yang serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak  

Definisi pajak menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1 

ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 

Rocchmat Sumitro mendefinisikan bahwa “Pajak sebagai iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

 Sementara, pengertian pajak dalam Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007’tentang’Perubahan’Ketiga atas Undang-undang’Nomor 6 

Tahun’1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang
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Dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak 

‘(Sari 2012)’menyatakan bahwa dalam ketentuan’umum dan tata 

cara’perpajakan (KUP), pengertian dari “wajib pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 

pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.” Sedangkan’dalam 

pasal 1 ayat (2), ‘UU KUP No’16 tahun 2009 disebutkan’bahwa “wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.” 

Dalam bukunya sari (2013:170), dituliskan hak dan kewajiban wajib 

pajak diantaranya yaitu: 

1) Hak wajib pajak 

a. Hak untuk’mendapat’pembinaan dan pengarahan’dari fiskus. 

b. Hak’untuk membetulkan’surat pemberitahuan’(SPT) 

c. Hak untuk’memperpanjang’waktu penyampaian’SPT 

d. Hak’untuk’menunda atau’mengangsur pembayaran’pajak 

e. Hak’untuk’mengajukan keberatan dan’banding 

f. Hak untuk kerahasiaan wajib pajak 
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g. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak 

h. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan  

i. Hak untuk pembebasan pajak 

j. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak  

k. Hak untuk mendapat pajak ditanggung pemerintah 

l. Hak untuk mendapat insentif perpajakan 

2) Kewajiban wajib pajak 

a. Kewajiban’untuk’mendaftarkan diri 

b. Kewajiban’mengisi dan’menyampaikan’surat pemberi’tahuan 

c. Kewajiban’membayar dan menyetor’pajak 

d. Kewajiban’membuat pembukuan’atau’pencatatan 

e. Kewajiban’menaati pemeriksaan’pajak 

f. Kewajiban melakukan’pemotongan atau’pemungutan’pajak 

g. Kewajiban’membuat faktur’pajak 

h. wajib pajak wajib Ketika terjadi pemeriksaan pajak, wajib: 

• Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasar ataupun dokumen lain yang ada 

hubunganya dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas wajib pajak, atau obyek yang terutang pajak 

• Menyediakan akses tempat atau ruang yang diperlukan untuk 

memberikan bantuan selama pemeriksaan. 

• Memberikan informasi yang diperlukan. 
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3. Kepatuhan Wajib Pajak 

Rahmawaty (2012:84) di kutip dari (reymond rosok 2019) wajib 

pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak 

sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria seperti: 

1. Surat Pemberitahuan disampaikan tepat waktu. 

2. untuk semua jenis pajak tidak mempunyai tunggakan kecuali 

tunggakan’pajak yang telah memperoleh’izin mengangsur atau 

menunda pembayaran’pajak. 

3. Tidak pernah dihukum karena melakukan’tindak pidana di bidang 

perpajakan ‘berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan’hukum tetap dalam waktu 5 tahun’terakhir. 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak 

dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib 

pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban 

perpajakan secara sukarela (Voluntary of compliance) merupakan tulang 

punggung dari Self Assesment system, dimana wajib pajak bertanggung 

jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat 

dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian 

kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu 

(2010:138), menyatakan bahwa: 
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“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya”. 

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:139), 

menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari: 

1)  wajib pajak harus patuh dalam mendaftarkan diri. 

2) Kepatuhan untuk’menyetorkan kembali’surat’pemberitahuan. 

3) Kepatuhan dalam perhitungan’dan pembayaran pajak’terutang. 

4) Kepatuhan dalam pembayaran’tunggakan. 

Dari beberapa pendapat di atas kepatuhan wajib pajak adalah suatu 

keadaan dimana wajib pajak melakukan dan patuh kepada kewajiban 

pajaknya seperti: 

1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. 

2) Wajib pajak berkewajiban dalam mendaftarkan dirinya 

3) Patuh untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan  

4)  Wajib pajak harus patuh atas perhitungan dan pembayaran pajak 

terutang. 

4. Kesadaran Wajib Pajak  

Menurut (Jatmiko 2006) menyatakan bahwa “kesadaran untuk 

membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat disebabkan adanya perbedaan 

kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam melaksanaan 

perpajakan”. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan 



11 
 

 
   

bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak 

istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung 

kepada pembayar pajak. 

Menurut Ritongga (2011:32) kesadaran adalah perilaku atau sikap 

terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta 

kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 

merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang 

melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan 

untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan 

pajak tersebut. 

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan 

hal-hal berikut: 

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan 

b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara 

c. Memahami’bahwa kewajiban perpajakan’harus dilaksanakan sesuai 

dengan’ketentuan yang berlaku. 

d. Dengan suka rela wajib pajak harus Menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak. 

e. Wajib pajak harus dengan benar Menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak. 
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Menurut Irianto (2015:36) indikator kesadaran wajib pajak 

menguraikan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang 

mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. 

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 

menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak 

mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak 

yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk membangun negara guna 

meningkatkan kesejahteraan warga negara. 

1. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 

pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak 

karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak’berdampak pada kurangnya sumber daya 

finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya’pembangunan 

negara. 

2. Udang-undang telah menetapkan dan memaksakan wajib pajak untuk 

sadar akan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak memiliki 

landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 

warga negara. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan 

Dalam pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2009 bumi diartikan sebagai 

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut 
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wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang 

ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau laut.    

Menurut Rahman (2011:41) di kutip dari (Donovan n.d.) pengertian 

PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang orang atau badan yang 

secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh 

manfaat dari bumi dan bangunan. 

Pajak bumi dan’bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat 

kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan’objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa 

yang membayar) tidak’ikut menentukan besarnya pajak.  

Berikut objek dan subjek pajak bumi dan bangunan:  

1) Objek Pajak 

Objek PBB adalah bumi dan/ bangunan. Klasifikasi objek pajak 

diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi Bumi dan Bagunan adalah 

pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan 

digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan 

pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah 

diperhatikan faktor letak, peruntukkan, pemanfaatan, kondisi 

lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan klasifikasi 

bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan rekayasa, letak, 

kondisi lingkungan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 

ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU 
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No.12 Tahun 1994 yaitu: Yang menjadi objek pajak adalah bumi 

dan/bangunan. Pengertian bumi dan/atau bangunan sebagai mana 

tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) adalah: 

a) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 

bawahnya. 

b) Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan 

secara tetap pada tanah dan atau perairan. 

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan 

pedalaman serta perairan lautan Indonesia. Objek PBB bumi/tanah 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sawah 

b. Ladang 

c. Kebun 

d. Tanah pekarangan 

e. Pertambangan  

f. Perairan untuk Pelabuhan 

Objek yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah sebagai 

berikut: 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan 

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut. 

b. Jalan tol 
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c. Kolam renang 

d. Pagar mewah 

e. Tempat olahraga 

f. Galangan kapal/ dermaga 

g. Taman mewah 

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 

i. Fasilitas lain yang memberi manfaat 

2) Subjek yang dikenakan PBB 

Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata: 

a. Mempunyai suatu’hak atas bumi, dan/atau; 

b. Memperoleh manfaat’atas bumi, dan atau; 

c. Memiliki bangunan, dan’atau; 

d. Menguasai’bangunan, dan atau; 

e. Memperoleh manfaat atas bangunan 

Yang di kenakana kewajiban menjadi subjek PBB untuk 

membayar pajak adalah subjek pajak yang disebutkan di atas. Dalam hal 

Wajib Pajak tidak memahami dengan baik suatu objek pajak, Direktur 

Jenderal Pajak dapat menunjuk subjek pajak tersebut di atas sebagai 

Wajib Pajak (subjek pajak yang dikenai kewajiban membayar pajak). 

3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek pajak bumi dan bangunan dikenai tarif sebesar 0,5%. 
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6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

1) Pengertian SPPT 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut 

SPPT, adalah surat yang memberitahukan kepada wajib pajak atas 

jumlah pajak yang terutang. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun 

tidak memberikan solusi bagi wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan 

dengan menggunakan data dari objek pajak yang sudah terdaftar pada 

DJP (Pasal 10 ayat (1)). Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki 

aset bumi atau bangunan dan medapatkan manfaat dari aset tersebut 

harus membayarkan PBB terutang. Pembayaran PBB terutang tersebut 

disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh wajib pajak. 

2) Cara mendapatkan SPPT 

a. Objek pajak dapat mengambil sendiri ke kantor Kelurahan/Kepala 

Desa atau di KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar atau tempat 

lain yang ditunjuk. 

b. Dalam bentuk pelayanan Aparat Kelurahan/Desa, SPPT dapat 

dikirim melalui kantor pos dan giro. 

c. Fasilitas Kring Pajak (500200) yang merupakan layanan pulsa 

lokal dari Fixed Phone/PSTN dapat digunakan untuk wajib pajak. 

3) Ketentuan pengisian SPPT 

Dalam bentuk pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan 

objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan objek pajak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, 
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dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak. Sebagaimana 

pengisian dalam SPOP, pengisian SPPT juga harus dilakukan dengan 

jelas, benar, dan lengkap. Namun, SPPT ditandatangani oleh Kepala 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). 

4) Fungsi SPPT  

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang walaupun tidak diartikan 

sebagai bukti hak dan kepemilikan suatu tanah atau bangunan tetapi 

memiliki fungsi penting bagi wajib pajak dalam tahapan 

mengumpulkan dokumen lengkap untuk menjaga atau melindungi 

aset berharga. 

b. Sebagai salah satu komponen untuk menghindari terjadinya 

penipuan atau direbut hak milik atas tanah atau bangunan. 

c. Sebagai surat yang menunjukkan besaran beban pajak yang 

dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya terhadap objek pajak. 

5) Tata cara pembayaran SPPT 

Berikut adalah tata cara pembayaran SPPT, sebagai berikut: 

a) Harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterimanya SPPT bagi wajib pajak. 

b) Berdasarkan Surat Keterangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Pajak yang terhutang harus dilunasi 
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selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat 

Keterangan Pajak bagi wajib pajak. 

6) Sanksi terlambat/ tidak menyampaikan SPPT. 

Pajak yang terhutang pada saat jatuh masa tempo pembayaran 

tidak dibayarkan atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi 

sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh 

tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu maksimal 

24 (dua puluh empat) bulan. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang 

dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi paling 

lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh 

wajib pajak. Pajak yang terhutang pelunasannya bisa dilakukan di 

Bank, Kantor Pos dan Giro, serta tempat lain yang ditunjukkan oleh 

Menteri Keuangan. 

B. Kerangka Konseptual 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Kantor Bapenda 

Kabupaten Banggai Kepulauan. Oleh karena itu peneliti membutuhkan data 

baik berupa wawancara maupun pengamatan langsung tentang upaya 

peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh kantor Bapenda 

Banggai Kepulauan untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan. 
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Berikut gambar kerangka konseptual berdasarkan uraian di atas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Keraangka Konseptual 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

1) Tempat dan Waktu 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang telah dilaksanakan selama 

2 (dua) bulan, dari bulan April sampai Juni 2022. 

2) Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengajukan langsung pertanyaan kepada narasumber yang 

berkaitan. Metode ini merupakan metode pokok untuk memperoleh 

informasi dari lokasi penelitian. 

 

Kantor Bapenda Kabupaten 

Banggai Kepulauan 

Upaya Peningkatan kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kepatuhan Dalam Pembayaran 

PBB 
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b. Observasi 

Ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengajukan langsung pertanyaan kepada narasumber yang 

berkaitan. Metode ini merupakan metode pokok untuk memperoleh 

informasi dari lokasi penelitian. 

c. Studi kepustakaan  

Mengumpulkan data yang relevan sesuai tema serta masalah yang 

akan diteliti. Data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, serta sumber-sumber yang tertulis 

baik tercetak maupun elektronik. 

d. Dokumentasi  

Pendokumentasian penelitian dilakukan dengan mengambil data 

yang berhubungan dengan penelitian dari lokasi penelitian yaitu 

pada BAPENDA Kabupaten Banggai Kepulauan. 

3) Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer  

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang berwenang 

atau pejabat yang melakukan pemeriksaan yang terkait. Yang ada di 

kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banggai 

Kepulauan. 
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b. Data sekunder 

Data ini digunakan sebagai data penopang bagi penyusun dalam 

penelitian ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi objek penelitian 

serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan 

literatur lainnya. 

4) Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan dilapangan dan survey secara 

langsung ditempat yang diteliti. Data diperoleh dari penelitian dapat 

berupa pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, 

serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian 

dilapangan.  

Cara-cara yang digunakan dalam menganalisis data yaitu: 

a. Pengumpulan data 

Yaitu aktifitas pengumpulan data yang dibutuhkan guna mencapai 

tujuan penelitian. 

b. Redukasi data 

Yaitu penyederhanaan, penggolongan, mengarahkan dan 

membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data 

tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dan 

memudahkan dalam penarikan kesimpulan. 
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c. Penyajian data 

Yaitu sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan mudah 

dipahami, sehingga memberikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

d. 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 Kabupaten Banggai 

Kepulauan 

Badan Pendapan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atau 

disingkat Bapenda Bangkep ditetapkan menurut Peraturan Bupati Banggai 

Kepulauan nomor 4 tahun 2008 pada tanggal 13 Maret 2008. 

B. Struktur Organisasi dan Job Description 

1. Strukrur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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2. Job Description 

1) Kepala Badan 

A. Kepala Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan 

daerah berdasarkan asas otonomi daerah 

B. Kepala badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai fungsi: 

• Dibidang pendapatan daerah melaksanakan teknis pembinaan 

dan penyelenggaran tugas. 

• Dibidang pendapatan daerah di laksanakan pengkoordinasian 

terhadap penyelenggaraan pemerintah. 

• Dibidang pendapatan daerah dilakukannya Pengendalian atas 

penyelenggaraan program. 

• Dibidang pendapatan daerah dilakukannya Perumusan 

kebijakan mengenai penyelenggaraan tugas 

• Pelaksanaan pembinaan teknis pada dinas/instansi/unit satuan 

kerja pengelola pendapatan asli daerah 

• Pengkoordinasian, dan pengawasan di bidang pendapatan 

daerah, dan  

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas 

dan fungsinya. 
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2) Sekretaris 

A. Tugas dari sekretaris yaitu membantu Kepala Badan dalam 

menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, 

memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan asset dan pengembangan dibidang kepegawaian  

B. Sekretaris dalam melaksakan tugas sebagaimana di maksud pada 

ayat (1) mempunyai fungsi: 

• Perencanaan operasional kerja sekretariat Badan berdasarkan 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman 

kerja 

• mengkordinasi segala kegiatan antara bidang dalam lingkup 

Badan 

• Pengaturan dan membina Kerjasama dalam pengurusan 

administrasi Badan 

• Pemberian petunjuk analisis dan pengembangan lingkungan 

Badan, perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan 

program 

• Pengkoordinasian perencanaan program, pelaksanaan,’ 

pengendalian’evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan 

• Pemberian petunjuk pembinaan organisasi, Pendidikan dan’ 

latihan dalam rangka ‘pengembangan sumber daya aparatur 

Badan’ 
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• Pengaturan urusan tata usaha, perencanaan program, keuangan 

dan asset serta pembinaan kepegawaian 

• Pengaturan tata’naskah’Badan 

• Pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

dalam’lingkungan Badan 

• Pembinaaan’perpustakaan’Badan 

• Pembinaan dan’mengarahkan’ pelaksanaan tugas Sub Bagian 

perencanaan Program dan Sub Bagian’Keuangan dan Aset serta 

Sub Bagian kepegawaian dan’Umum 

• Pengembangan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan 

Program, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian 

Kepegawaian dan Umum 

• Mengevaluasi pelaksaan tugas Sub Bagian Perencanaan 

Program dan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian 

Kepegawaian dan Umum 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sekretariat Badan kepada 

Kepala Badan, dan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai tugas dan fungsinya 

3) Sub Bagian Perencanaan Program 

A. Merencanakan’ kegiatan dan program kerja pada Sub Bagian 

perencanaan’program berdasarkan’ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 
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B. Mengimpundan mempelajari’ Peraturan Perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan’tugas Sub Bagian perencanaan program 

C. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh 

untuk’Menyusun’rencana kegiatan’Badan 

D. Memfasilitasi’pelaksanaan koordinasi dengan bagian’dan bidang 

lainnya untuk menyiapkan badan penyusunan rencana kerja tahunan 

dan rencana’strategi Badan 

E. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan secara periodik 

F. Menyiapkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Badan 

G. Menyusundan menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Badan 

H. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan 

Badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring 

I. Menyiapkan bahan’dan memfasilitasi/pelaksanaan rapat koordinasi 

tingkat’Kabupaten dan Provinsi 

J. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan 

kepegawaian dan Menyusun Renstra, LAKIP Badan 

K. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian 

Perencanaan program 

L. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan 

Program 
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4)  Sub Bagian Keuangan dan Asset 

A. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan 

dan Asset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sebagai pedoman kerja 

B. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset 

C. Mengumpulkan mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berhubungan dengan keuangan dan Asset 

D. Melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, 

akuntasi, monitoring evaluasi anggaran dan pelaporan keuangan dan 

asset Badan 

E. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan 

melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Asset 

F. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian 

Keuangan dan Asset 

G. Melaksanakan administrasi keuangan dan asset 

H. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara 

penerimaan/pengeluaran dan penyimpan/pengurus barang Badan 

I. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian 

Keuangan dan Asset 
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J. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan dan 

Asset 

K. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan dan 

Asset kepada Sekretaris 

L. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai 

tugasnya 

5) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

A. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub bagian 

Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundamg-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja 

B. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

C. Menghimpun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecaahan permasalahan yang 

berhubungan dengan tugas-tugas Sub Bagian Kepegawaian dan 

Umum 

D. Memberikan pelayanan tata naskah dinas, kearsipan perpustakaan, 

komunikasi, pengetikan/pengadaan/pendistribusian penerimaan 

tamu, kehumasan dan protokoler 

E. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, 

ruang rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana/prasarana Badan 
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F.  Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, 

keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya 

G.  Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, 

kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, 

pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pension, serta 

Pendidikan dan pelatihan pegawai 

H. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan 

pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, 

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya 

I. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian 

Kepegawaian dan Umum 

J. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Kepegawaian dan 

Umum 

K. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Pimpinan sesuai tugasnya 

L. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugasnya 

6) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian 

A. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan penilaian mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan program Pendataan, 

Pendaftaran dan Penilaian objek dan subjek pajak yang meliputi 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
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Parkir, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan 

B. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Peinaian mempunyai fungi:  

• Melakukan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Pendataan, 

Pendaftaran, dan Penilaian 

• Melaksanakan Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian objek dan 

subjek pajak 

• Melaksanakan pembentukan basis dan Sistem Manajemen 

Informasi objek pajak 

• Melaksanakan tata car dan prosedur penilaian objek pajak 

• Melaksanakan Identifikasi dan Verifikasi objek pajak 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pendataan, 

Pendaftaran, dan Penilaian kepada Kepala Badan, dan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya 

a) Sub Bidang Pendataan 

Tugas Sub Bagian yaitu: 

• Menyusun konsep pedoman pelaksanaan pendataan objek 

dan subjek pajak 

• Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

rencana kegiatan pendataan objek pajak dan subjek pajak 
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• Melaksanakan kegiatan pendataan (pembentukan dan/atau 

pemeliharaan basis data dan objek dan subjek pajak antara 

lain Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Peta Blok, Peta 

ZNT, Peta Desa/Kelurahan, Foto Digital dan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) 

• Melakukan penatausahaan hasil pendataan 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang 

pendataan kepada Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran, 

dan Penilaian, dan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai dengan tugasnya 

b) Sub Bidang Pendaftaran 

Tugas Sub Bidang Pendaftaran yaitu: 

• Menyusun konsep Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 

• Melaksanakan pelayanan dan pengadministrasian 

pendaftaran wajib pajak Daerah 

• Meneliti dan masukan Objek dan Subjek Pajak 

• Melaksanakan verifikasi terhadap pendaftaran 

• Melaksanakan pengisian SPOP/LSPOP/SPPD dan 

pemeliharaan basis data 

• Membuat daftar laporan penyampaian dan pengembalian 

SPOP/LSPOP/ dan SPPD 



33 
 

 
 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang 

Pendaftaran kepada Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran 

dan penilaian, dan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 

sesuai tugasnya 

c) Sub Bidang Penilaian 

Tugas Sub Bidang penilaian yaitu: 

• Menyusun konsep rencana kerja penilaian (masal dan/atau 

individu) objek pajaka daerah 

• Melaksanakan analisis indikasi nilai pasar properti untuk 

pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti serta analisis 

upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan 

Data Biaya Komponen Bangunan (DBKB) 

• Menatausahakan penilaian masal dan/atau individual objek 

pajak daerah 

• Menyusun konsep laporan penilaian Kembali (Kaji Ulang) 

objek pajak daerah dalam rangka keberatan 

• Pengumpulan data harga jual, penyusunan nilai tanah dan 

penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang 

Penilaian kepada Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan 

penilaian, dan 
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• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai tugasmya 

7) Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi mempunyai tugas membantu 

Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah 

yang meliputi Pajak Provinsi, contohnya yaitu pajak kendaraan 

bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan Pajak 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangan daerah yakni Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Sebagaimanana dimaksud pada ayat (1) untuk 

menyelenggarakan tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

• Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan 

• Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan perhitungan dan 

penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

• Melakukan pengolahan data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sesuai kewenangan daerah 

• Pengolahan validasi dan keberatan Pajak Daerah 

• Melaksanakan verifikasi BPHTB dan Pajak lainnya 
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• Pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan 

dengan pemungutan pajak 

• Melakukan koordinasi atas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah kepada Kepala Badan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas. 

a. Sub Bidang Pajak Daerah  

Tugas Sub Bidang Pajak Daerah Yaitu: 

• Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan pendapatan 

daerah 

• Mendistribusikan Kembali formulir Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah dan SPOP/LSPOP PBB-P2 

• Melaksanakan pengadministrasian dan pengolahan data Pajak 

Daerah 

• Membuat, menertibkan dan memelihara Daftar Induk Wajib 

Pajak dan Kartu Pengenal NPWP 

• Melakukan penelitian dan perhitungan Pajak Daerah 

• Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPD/SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 

Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) wajib pajak 

melalui UPT Pendapatan wilayah Kecamatan 
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• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang Pajak 

Daerah kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugasnya 

b. Sub Bidang Retribusi Daerah 

Tugas Sub Bidang Retribusi Daerah Yaitu: 

• Menyusun petunjuk teknis di bidang Retribusi Daerah 

• Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait 

pengelolaan Retribusi Daerah 

• Melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan 

Retribusi Pajak 

• Melaksanakan pengadministrasian dan pengolahan data 

Retribusi Daerah 

• Mengevaluasi Pengenaan Tarif Retribusi 

• Menghimpun dan mengadministrasikan Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang Retribusi 

Daerah kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugasnya 
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8) Sub Bidang Pengelolaan Surat Berharga 

Tugas Sub Bidang Pengelolaan Surat Berharga yaitu: 

A. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan 

B. Mencatat dan menyimpan surat-surat berharga 

C. Mendistribusikan surat-surat perpajakan dan retribusi pada instansi 

pengelola yang berhubungan dengan pengunaan Surat Berharga 

D. Melakukan rekonsiliasi pengeluaran dan penerimaan pemkaian surat 

berharga (SPRD, SKRD, SSRD, dan Karcis) dengan instansi 

pengelola pemungutan 

E. Melakukan rekapitulasi terhadap piutang pengunaan karcis 

F. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang Pengelolaan 

Surat Berharga kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

G. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

tugasnya. 

9) Bidang Penagihan dan Penerimaan  

Tugas Bidang Penagihan dan Penerimaan  

1. Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penagihan dan 

pelayanan keberatan pajak daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan 
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Perdesaan dan Perkotaan, dan Dana Bagi hasil Pajak Pemerintah 

Pusat dan Provinsi 

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai fungsi: 

• Mengumpulkan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan 

Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

• Melaksanakan penagihan atas tunggakan Pajak Daerah 

• Melakukan koordinasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan 

Pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi 

• Penyusunan konsep proses permohonan keberatan, angsuran, 

keringanan, pembebasan, dan pengembalian kelebihan 

pembayaran Pajak Daerah 

• Pengadministrasian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah serta penerimaan Bagi Pajak Hasil Pajak dan Bukan 

Pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

• Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan 

Penerimaan kepada Kepala Badan 

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugasnya 

10)    Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Tugas Sub Bidang Penagihan yaitu: 

A. Menyusun konsep pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 
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B. Melakukan koordinasi dengan Instansi pengelola Retribusi  

C. Mel aksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

D. Penyelesaian pengaduan wajib pajak 

E. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

F. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang Penagihan 

dan Penerimaan  

G. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

tugasnya 

11)    Sub Bidang Penerimaan 

A. Menyusun petunjuk teknis dibidang penerimaan Pajak Daerah dan 

lain-lain penerimaan yang sah 

B. Koordinasi penerimaan dengan Instansi pengelola Retribusi 

C. Melakukan pengelolaan administrasi dana transfer Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Daerah lainnya 

D. Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Dinas 

Pendapatan Provinsi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak serta 

lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

E. Melaksanakan pembinaan tata cara pemungutan Retribusi pada 

Instansi pengelola 

F. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang Penerimaan 

kepada Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan  
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G. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

tugasnya 

12)    Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak 

A. Menerima permohonan pengaduan keberatan dan sengketa pajak 

dan Retribusi 

B. Melaksanakan penyelesaian keberatan angsuran, penundaan 

pembayaran, keringanan pengurangan, dan pembebasan pajak 

C. Memproses pengaduan sengketa pajak 

D. Melakukan verifikasi atas keberatan wajib pajak 

E. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang Keberatan 

dan Sengketa Pajak kepada Kepala Bidang Penagihan dan 

Penerimaan  

F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

tugasnya 

13)    Sub Bidang Pengembangan 

   Tugas Sub Bidang Pengembangan yaitu: 

A. Menyusun konsep rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati 

dan Keputusan Bupati terkait pelaksanaan pengembangan 

pendapatan Daerah 

B. Melakukan kajian potensi objek Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

C. Melaksanakan peninjauan Kembali harga satuan pengenaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 
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D. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

E. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang 

Pengembangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Evaluasi 

dan Pelaporan  

F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

tugasnya 

14)    Sub Bidang Evaluasi 

   Tugas Sub Bidang Evaluasi yaitu: 

A. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan evaluasi pendapatan 

daerah 

B. Mengevaluasi data perkembangan Intensifikasi objek Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah secara prodik 

C. Mempersiapkan rapat-rapat Evaluasi secara berkala baik ditingkat 

Internal maupun Eksternal 

D. Membuat konsep rancangan Peraturan Bupati pelaksanaan tarif 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

E. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang Evaluasi dan 

Pelaporan 

F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

tugasnya 
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15)    Sub Bidang Pelaporan 

Tugas Sub Bidang Pelaporan yaitu: 

A. Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan 

daerah 

B. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan 

laporan 

C. Melakukan pembukuan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah 

D. Menyusun laporan pertanggung jawaban penerimaan Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah 

E. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bidang Pelaporan 

kepada Kepala Bidang Pengembangan Evaluasi dan Pelaporan 

F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

tugasnya 

G. UPT Pendapatan Daerah 

1. Badan Pendapatan Daerah dapat membentuuk UPT Badan 

Pendapatan  

2. Pembentukan UPT Badan Pendapatan disesuaikan dengan 

Kebutuhan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan 

organisasi dan tata kerja UPT Badan Pendapatan diatur 

tersendiri dengan Peraturan Bupati 
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H. Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugasnya yaitu melaksanakan Sebagian tugas Badan 

Pendapatan Daerah sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan. 

C. Hasil Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan metode penilitian 

yang telah diuraikan, maka pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian 

dan pembahasan dengan menggunakan metode anilis deskriptif kualitataif 

tentang upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana 

peneliti di tuntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau 

mendiskripsikan data berdasarkan apa yang di ucapkan, di rasakan, di lihat dan 

di lakukakan dari sumber data sesuai dengan fakta-fakta yang di dapat di 

lapangan yaitu dengan wawancara dan pengamatan langsung. Penelitian ini 

dilakukan di kantor Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan, adapun jawaban 

pertanyaan wawancara yang telah ditanyakan kepada Badan Pendapatan 

Keuangan Daerah terdapat pada isi dari hasil penelitian ini. 

Berdasarkan data-data yang didapatkan terkait dengan perolehan Pajak 

Bumi dan Bangunan pada tahun 2019-2021 pada Badan Keuangan Daerah di 

Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun data yang diperoleh sebagai Berikut.  
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Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten 

Banggai Kepulauan 2018-2021 

Tahun Objek 

Pajak 

Target Realisasi 

Penerimaan PBB 

Presentase 

% 

2018 60.952 970.000.000,00 

 

1.021.971.161,00 105,36 

2019 61.892 1.050.000.000,00 1.002.423.808,00 95,47 

2020 64.750 1.050.000.000,00 929.510.116,00 88,52 

2021 65.743 1.150.000.000,00 1.430.574.635,00 124,40 

       Sumber: Kantor Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan (2022) 

 

Berdasarkan uraian dari tabel 3.1 di atas, presentase target dan realisasi 

pembayaran pajak selama empat tahun belakangan yaitu dari tahun 2018 

sampai dengan tahun 2021, mengalami penurunan dan peningkatan. Pada 

tahun 2018 memperoleh hasil sebanyak 105,36%, pada tahun 2019 

mengalami penurunan yaitu memperoleh hasil sebanyak 95,47%, pada tahun 

2020 mengalami penurunan yaitu dengan memperoleh hasil sebanyak 

88,52%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan memperoleh 

hasil sebanyak 124,40%. 

Berdasarkan uraian di atas faktor yang menyebabkan wajib pajak 

tidak membayar PBB seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan narasumber Ibu Krisyani, S.H selaku Kepala Bidang Pendapatan II. 

Dengan menyatakan bahwa: 

“Faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh terhadap 

pembayaran PBB yaitu faktor ekonomi, faktor keberadaan wajib pajak yang 

tidak ada pada tempat terdaftar PBB, kurangnya pengetahuan wajib pajak 
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tentang pentingnya pembayaran PBB”. 

Akibat ketidak patuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB, 

sehingga dikenakan sanksi berupa denda administrasi dari tanggal jatuh 

tempo yaitu 30 september. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap 

Ibu Krisyani, S.H selaku Kepala Bidang Pendapatan II di kantor Bapenda 

kabupaten Banggai Kepulauan mengatakan bahwa: 

“Adapun dikenakannya sanksi Ketika wajib pajak PBB tidak 

membayar PBB sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diberikan yaitu 30 

september, berdasarkan tahun berjalan”. 

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah melakukan 

upaya untuk meningkatan kepatuhan wajib pajak membayar PBB yaitu 

berdasarkan wawancara peneliti terhadap Ibu Krisyani, S.H selaku Kepala 

Bidang Pendapatan II di kantor Bapenda kabupaten Banggai Kepulauan 

mengatakan bahwa: 

“Upaya yang dilakukan petugas kantor Bapenda Kabupaten 

Banggai kepulauan yaitu setiap pertiga bulan setelah penyerahan SPPT 

dilakukannya “uji petik” yaitu petugas terjun langsung kelapangan untuk 

mencaritahu kendala yang terjadi di beberapa Kawasan yang terdaftar 

Objek PBB”.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa 

upaya yang dilakukan oleh petugas Kantor Bapenda Kabupaten Banggai 

Kepulauan adalah dengan melakukan uji petik di setiap pertiga bulan setelah 

penyerahan SPPT yang mana uji petik itu untuk mengetahui kendala yang 

terjadi di Kawasan terdaftar objek PBB di Kabupaten Banggai Kepulauan 

di mulai dari Desa dan Kelurahan, melakukan sosialisasi, dan pendatan 

Kembali objek pajak dengan istilah “prona” untuk masyarakat pendaftar 
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objek pajak baru serta pembayaran double NOP (Nilai Objek Pajak) maka 

segera dilakukan penghapusan. 

D. Pembahasan 

Dari tabel 3.1 menujukkan adanya realisasi penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang memenuhi target dan tidak memenuhi target. 

Berdasarkan data hasil penelitian dalam waktu empat tahun yaitu tahun 

2018-2021, untuk pencapaian pada tahun 2018 memperoleh hasil realisasi 

sebesar Rp. 1.021.971.161,00 dari jumlah target satu tahun sebesar 

Rp.970.000.000,00. Pada tahun 2019 memperoleh hasil realisasi sebesar Rp. 

1.002.423.808,00 dari jumlah target satu tahun sebesar 

Rp.1.050.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan 

sebesar Rp. 929.510. 116,00 dari jumlah target satu tahun sebesar Rp. 

1.050.000.00,00. Dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan sebesar Rp. 

1.430.574.635,00 dari jumlah target satu tahun sebesar Rp. 

1.150.000.000,00. 

Berdasarkan klasifikasi pengukuran tingkat keefektivas pada tahun 

2018 memperoleh presentase sebesar 105,36 % sehingga dapat dikatan 

penerimaan PBB berjalan sangat efektif. Pada tahun 2019 memperoleh 

presentase sebesar 95,47 % sehingga dapat di katakan penerimaan PBB 

berjalan efektif. Pada tahun 2020 memperoleh presentase sebesar 88,52% 

sehingga dapat dikatakan penerimaan PBB berjalan cukup efektif. Dan pada 

tahun 2021 memperoleh hasil sebesar 124,40% dapat dikatakan penerimaan 
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PBB berjalan sangat efektif. 

Adapun dari hasil pengukuran klasifikasi perolehan selama empat 

tahun yakni dari tahun 2018-2020 mengalamai kenaikan dan penurunan 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan 

hal ini disebabkan: karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib 

pajak tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. selain itu 

faktor lain yang menyebabkan penerimaan tidak mencapai target 

dikarenakan faktor ekonomi dimana pendapatan wajib pajak yang kurang 

stabil karena terkena dampak covid 19. Serta faktor lainnya yaitu 

keberadaan wajib pajak yang tidak ada pada tempat terdaftar objek pajak. 

Ketika petugas dari setiap wilayah desa atau kelurahan turun lapangan untuk 

melakukan penagihan, wajib pajak tersebut tidak ada di daerah tersebut, 

sehingga menyulitkan pemberian informasi terkait SPPT yang seharusnya 

dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak tersebut. 

Pada tabel 3.1 menunujukkan bahwa besarnya penerimaan realisasi 

Pajak Bumi Dan Bangunan oleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Banggai Kepulauan pada tahun 2018-2021 setiap tahunnya berbeda, setiap 

tahunnya realisasi penerimaan mengalami penurunan dan peningkatan. 

Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan selalu mencari dan menerapkan 

upaya untuk pencapaian pemungutan. Upaya tersebut yaitu melakukan 

sosialisasi, petugas Bapenda turun langsung kelapangan mengadakan “uji 

petik” tiga bulan sekali setelah penyerahan SPPT untuk mencaritau kendala 

yang terjadi di beberapa kawasan yang terdaftar Objek PBB, serta 
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melakukan pendataan kembali objek pajak dengan istilah “prona” untuk 

masyarakat pendaftar objek pajak baru yang belum terdaftar, serta 

pengecekan kembali oleh petugas atas NOP wajib pajak yang double 

sehingga segera dilakukan penghapusan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Upaya yang dilakukan oleh Badan pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Banggai Kepulauan sangat berdampak baik untuk pecapaian 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Banggai Kepulauan, 

dilihat dari efektifitas pada tahun 2021 melebihi dari target yaitu sebesar 

124,40%.  Bisa dikatakan upaya yang dilakukan Bapenda Banggai 

Kepulauan telah berhasil. Keberhasilan yang didapat tidak luput dari 

upaya yang dilakukan oleh petugas yaitu melakukan sosialisasi, dan para 

petugas Bapenda turun langsung kelapangan mengadakan “uji petik” tiga 

bulan sekali setelah penyerahan SPPT untuk mencaritahu kendala yang 

terjadi di beberapa kawasan yang terdaftar Objek PBB. Fungsi dari uji 

petik yaitu untuk melakukan pendataan untuk objek pajak baru yang belum 

terdaftar, serta apabila terjadi pembayaran double NOP (nilai objek pajak) 

yang dilakukan wajib pajak maka segera dilakukan penghapusan.  

Adapun kendala yang di hadapi Bapenda tak luput karena 

kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu faktor lain yang   
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Menyebab penerimaan tidak mencapai penerimaan target dikarenakan 

faktor ekonomi dimana pendapatan wajib pajak yang kurang stabil karena 

terkena dampak covid 19. Serta faktor lainnya yaitu keberadaan wajib 

pajak yang tidak ada pada tempat terdaftar objek pajak. Ketika petugas 

dari setiap wilayah desa atau kelurahan turun lapangan untuk melakukan 

penagihan, wajib pajak tersebut tidak ada di daerah tersebut, sehingga 

menyulitkan pemberian informasi terkait SPPT yang seharusnya dibayar

   atau dilunasi oleh wajib pajak tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian, maka 

ada beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut: 

Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka 

meningkatkan penerimaan pajak daerah diharapkan dapat lebih 

memaksimalkan kegiatan sosialisasi baik secara offline maupun online 

dengan menggunakan media social ataupun dengan kegiatan terjun 

langsung ke lapangan yaitu ke Desa-desa, dan kelurahan yang tujuannya 

untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli dan sadar atas 

kewajibannya membayar pajak, terutama membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditetapkan. 

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada wajib 

pajak yang lalai atas kewajiban perpajakannya. Serta diharapkan 

Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat memberikan 
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ruang pendapat untuk masyarakat dapat memberikan aspirasi, saran, dan 

kritikan atas kinerja pelayanan pajak terutama pelayanan Paajak Bumi dan 

Bangunan. 

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atas kewajiban 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena salah satu sumber pendapatan 

daerah yaitu berasal dari pajak yang mana manfaatnya untuk kemajuan 

daerah yang nantinya akan kembali dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi, saran, 

dan kritikan kepada pemerintah terkait dengan proses pemungutan pajak 

yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. 
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