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ABSTRAK 

 

MARHALIM 2020. Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar 
Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Alyas dan Hafiz Elfiansyah 
Parawu). 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan 
Bontonompo Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bontobiraeng 
Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan dengan 
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini 
sebanyak 9 orang yang terdiri dari 7 orang aparat desa dan 2 orang anggota 
masyarakat. 
 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kepatuhan 
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bontobiraeng 
Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dideskripsikan dalam empat 
aspek yaitu: (1) Warga di Desa Bontobiraeng Selatan melaporkan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) 
dengan tepat waktu dimana pelaporan SPOP dilakukan secara kolektif melalui 
pemerintah desa dalam waktu kurang dari 30 hari, (2) Warga di Desa 
Bontobiraeng Selatan membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) sesuai waktu yang telah ditetapkan, (3) Warga di Desa 
Bontobiraeng Selatan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut dikarenakan 
oleh adanya data dari pemerintah desa yang digunakan dalam mengidentifikasi 
warga-warga yang dapat menjadi wajib pajak untuk PBB-P2 sehingga pendaftaran 
wajib pajak untuk PBB-P2 tidak dilakukan warga, dan (4) Warga di Desa 
Bontobiraeng Selatan menaati aturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut 
ditunjukkan dengan tidak adanya warga yang memperoleh sanksi atau hukuman 
terkait PBB-P2. 
 
Kata Kunci: Kepatuhan Membayar Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu negara ditentukan oleh sejauhmana pencapaiannya terhadap 

kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi merupakan fondasi utama dalam 

membangun sebuah bangsa yang mandiri secara politik dan budaya. Kemandirian 

ekonomi sebuah bangsa seharusnya ditopang oleh rakyat di negara tersebut 

melalui setoran pajak (Rizki, 2015). 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. 

Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan 

kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam 

Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya 

peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat 

pada Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang 

disampaikan pemerintah dimana terjadi peningkatan persentase sumbangan pajak 

dari tahun ke tahun (Sulistyawati, 2014). 

Salah satu pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu 

faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan memberikan kontribusi 

terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. 

Strategi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya 

meliputi seluruh bumi dan bangunan tersebut yang berada di wilayah Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia (Widari & Ngumar, 2016: 1). 

Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya 

membayar pajak sangat menentukan tingkat penerimaan pajak. Semakin tinggi 

kepatuhan wajib pajak tentunya berdampak positif terhadap tingkat penerimaan 

pajak. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya (Nurmantu, 2003: 148). Kepatuhan wajib pajak tersebut terindikasi 

dari ketepatan waktu wajib pajak menyampaikan SPT, menghitung dan 

membayarkan juran pajak, serta tidak pernah menerima surat teguran akibat 

pelanggaran pajak (Muliari & Setiawan, 2011: 6). 

Pencapaian target pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gowa pada 

tahun 2017 terbilang sangat memuaskan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL bahwa pungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Gowa berhasil melampaui target di 

tahun 2017. Dari target yang ditetapkan di awal tahun sebesar Rp12.240.635.42, 

realisasinya mencapai Rp14.292.041.908, atau mencapai angka 117 persen (Bahri 

dalam http://news.rakyatku.com, 2018). Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari 

kepatuhan para wajib pajak di Kabupaten Gowa termasuk di Desa Bontobiraeng 

Kecamatan Bontonompo dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan iuran 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

Desa Bontobiraeng Selatan merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Bontonompo Kabupaten Gowa. Kecamatan Bontonompo merupakan kecamatan 

dengan tingkat kepadatan penduduk ke-4 dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa 
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berdasarkan data Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013. Desa 

Bontobiraeng Selatan sebagai salah satu desa yang berada di kecamatan dengan 

penduduk yang cukup padat tersebut, tentu berkontribusi dalam menyumbang 

pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan pada pemerintah khususnya 

pemerintah Kabupaten Gowa. Semakin padat penduduk di suatu wilayah 

menjadikan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di wilayah tersebut semakin 

meningkat. Sebagaimana hasil penelitian Arianto & Padmono (2014) bahwa 

variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak 

Daerah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji lebih jauh mengenai tingkat 

kepatuhan masyarakat membayar pajak dan kaitannya dengan tingkat penerimaan 

pajak terkhusus pada Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah Desa 

Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Olehnya itu, 

judul penelitian ini adalah: "Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar 

Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan 

Bontonompo Kabupaten Gowa".  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoretis/akademis, dapat memperkaya khasanah kepustakaan 

kependidikan, khususnya mengenai kesadaran membayar pajak dan 

kepatuhan wajib pajak. 

2. Secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Bermanfaat bagi peneliti untuk menembah wawasan dan pengetahuan 

dalam membuat karya tulis ilmiah. 

b. Sebagai perbandingan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan 

datang dan segala pemanfaatan dari tulisan ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian, Konsep, dan Definisi 

1. Pengertian Pajak 

Menurut Adriani (Waluyo & Wirawan, 2002: 4) pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2009:1) 

mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat 

ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Judisseno (2002) pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan 

pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya 

untuk membiayai berbagai pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur 

dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan 

bangsa dan Negara. Sementara itu Brotodiharjo dalam Devano & Rahayu 

(2006: 22) mengemukakan bahwa pajak adalah bantuan, baik secara langsung 

maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari 

barang, untuk menutupi belanja pemerintah. 

Zain dalam Devano & Rahayu (2006:22) berpendapat bahwa pajak adalah 

suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan 
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akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan 

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan 

proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 

menjalankan pemerintahan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan bahwa: 

Pajak adalah kontribusi wajib pajak 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. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

adalah iuran yang diberikan warga negara sebagai wajib pajak kepada kas 

negara sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. 

2. Teori Pemungutan Pajak 

Pajak dapat dipahami dalam berbagai sudut pandang, Adanya berbagai 

macam pandangan tentang pajak dapat menjadi acuan masyarakat untuk 

memahami dan menerima dengan bijaksana akan pentingnya dan manfaat dari 

pemungutan pajak. Beberapa sudut pandang tentang pajak menurut Siahaan 

(2010a: 42) dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pajak ditinjau dari Segi Hukum 

Pajak harus memiliki unsur-unsur pajak antara lain adanya undang-

undang, adanya pemungut pajak (yaitu pemerintah melalui fiskus yang 

ditunjuk untuk tugas tersebut), adanya objek pajak, adanya subjek pajak 
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yang akan membayar, adanya cara dan ketentuan yang jelas dalam 

pengenaan, perhitungan dan tata cara pembayaran. Dalam hukum, dengan 

diaturnya secara tegas dalam undang-undang pajak yang memberikan 

legitimasi kepada negara untuk memungut pajak, akan timbul perikatan 

antara individu (orang pribadi atau badan) dengan negara yang 

mewajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan, Pengaturan dalam undangundang pajak akan 

memberikan jaminan bahwa pajak tersebut dibayar oleh wajib pajak 

dimana negara dapat memaksa wajib pajak untuk melunasi. Di sisi lain, 

hukum akan melindungi wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang 

negara dalam pemungutan pajak. 

b. Pajak Ditinjau dari segi Sosiologi 

Pajak merupakan gejala sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat. 

Keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kesadaran masyarakat 

akan pajak dimana kesadaran tersebut dipengaruhi oleh pengertian 

individu tentang pajak. Di sisi lain, pemberlakuan pajak harus sesuai 

dengan persetujuan masyarakat itu sendiri, melalui pembahasan dalam 

proses pembuatan undang-undang pajak antara pemerintah dan DPR. Hal 

ini akan mengecilkan perlawanan terhadap pajak karena masyarakat 

menyadari pemungutan pajak adalah untuk kepentingan masyarakat itu 

sendiri. 

c. Pajak ditinjau dari Segi Pembangunan 

Pajak bertujuan untuk membantu negara mewujudkan tujuan negara, yaitu 
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memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, negara melakukan pembangunan di berbagai 

bidang kehidupan masyarakat dan untuk itu membutuhkan pembiayaan 

yang besar. Dengan pemungutan pajak, maka dana yang diperlukan untuk 

melaksanakan pembangunan akan diperoleh dari masyarakat sendiri. 

d. Pajak ditinjau dari segi ekonomi 

Pajak merupakan sember penerimaan negara yang memberikan kontribusi 

yang terbesar terhadap perekonomian negara. Tanpa pajak maka negara 

akan kesulitan mencukupi kebutuhannya. Banyak atau sedikitnya dan yang 

diperlukan negara bergantung pada tingkat perekonomian negara serta 

rakyat yang ada. Semakin besar tingkat perekonomian negara maka 

semakin besar kebutuhannya dan semakin besar pula pendapatan negara 

yang diperlukan. Hal ini membuat pajak disamping untuk melaksanakan 

kehidupan negara dengan anggaran rutinnya juga digunakan untuk 

pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat 

melalui anggaran pembangunan. Dalam hal ini berlaku asas gaya pikul 

bagi rakyat untuk berkontribusi dalam perekonomian negara melalui 

pembayaran pajak. Masyarakat yang memiliki penghasilan atau tingkat 

ekonomi tinggi akan memberikan kontribusi lebih tinggi dibandingkan 

rakyat yang berpenghasilan lebih rendah. Untuk menjamin keadilan maka 

anggota masyarakat yang berpenghasilan sangat rendah dan hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan primernya, mereka tidak dikenakan pajak. 

Dari pemahaman yang meliputi berbagai segi tersebut, muncul beberapa 
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teori yang menjelaskan tentang pemungutan pajak dan pemberian hak kepada 

negara untuk memungut pajak. Teori-teori ini antara lain menurut Mardiasmo 

(2008) yaitu sebagai berikut: 

a. Teori Asuransi 

Kewajiban negara adalah melindungi keselamatan jiwa, harta benda 

dan hak-hak rakyat lainnya. Perlindungan ini dilakukan pemerintah 

dengan mengadakan polisi dan angkatan bersenjata yang menjamin 

terselenggaranya keamanan dan ketertiban negara dan masyarakat, 

penyelesaian sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat, 

pelayanan kesehatan dan pendidikan yang relatif murah guna menjamin 

masa depan yang lebih baik, dan berbagai pelayanan lainnya. Demi 

perlindungan tersebut, maka rakyat harus membayar pajak yang 

diibaratkan pembayaran pajak itu adalah premi asuransi karena 

memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

Walaupun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara premi 

asuransi dan pembayaran pajak, perbedaan pertama adalah apabila dalam 

asuransi terjadi musibah kepada pembayar premi maka akan menerima 

ganti rugi maka dalam pembayaran pajak, negara tidak akan memberikan 

ganti rugi kepada wajib pajak. Perbedaan kedua adalah apabila pada 

asuransi terdapat hubungan yang erat dan jelas antara besarnya premi 

terhadap jumlah ganti rugi (kontraprestasi) yang diterima, maka pada 

pembayaran pajak tidak ada hubungan langsung antara pembayar pajak 

dengan kontraprestasi yang dapat diperoleh wajib pajak. Perbedaan 
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terakhir adalah dalam pajak, semua warga negara berhak untuk 

mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari negara tanpa 

memperhatikan besarnya pajak yang dibayar, bahkan masyarakat yang 

tidak mampu dan dibebaskan dari pembayaran pajak juga berhak 

mendapat perlindungan dari negara, sedangkan dalam asuransi tidak 

berlaku demikian. 

b. Teori Kepentingan 

Dalam teori ini berlaku pandangan bahwa semakin besar kepentingan 

yang dinikmati pembayar pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang 

harus dibayar. Walaupun demikian, masih terdapat pertentangan dalam 

teori ini karena pada prakteknya, negara juga memberikan kenikmatan 

besar kepada sebagian masyarakat yang tidak dikenakan pajak oleh 

negara. Contohnya adalah subsidi bagi rakyat miskin dimana mereka 

adalah kelompok dengan pembayaran pajak kecil dan bahkan tidak 

dikenakan pajak, berbeda dengan orang kaya yang membayar pajak besar 

namun tidak mendapat subsidi.  

c. Teori Gaya Pikul 

Teori gaya pikul ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan 

pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya 

berupa perlindungan atas jiwa dan hartanya. Untuk keperluan 

perlindungan tersebut, diperlukan biaya yang besar sehingga selayaknya 

biaya ini dipikul oleh segenap warga (Sutedi, 2013: 33). 

Asas gaya pikul menghendaki untuk memperhatikan kekuatan warga 



 

11 
 

negara untuk menanggung beban pajak Gaya pikul ini dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, 

kekayaannya, kebutuhan primer yang diperlukan untuk hidup dan jumlah 

keluarga yang menjadi tanggungan. Dua orang yang memiliki penghasilan 

yang sama belum tentu memiliki gaya pikul yang sama terhadap beban 

pajak. Dengan kata lain, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif wajib 

pajak. Asas gaya pikul inilah yang menjadi dasar pembenaran pemungutan 

pajak ditinjau dari segi keadilan (Siahaan, 2010a: 54). 

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 

dengan negaranya: Negara merupakan kumpulan orang-orang yang 

memiliki kepentingan yang sama dan bersepakat untuk menjadi satu dalam 

wadah negara yang mengayominya. Sebagai orang yang bersepakat untuk 

menjadi bagian dari negara, maka setiap anggota masyarakat memiliki 

kewajiban untuk mendukung negara dan pemerintah yang diberi 

kepercayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai 

warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa 

pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Teori ini tidak mempersoalkan alasan mengapa negara memungut 

pajak. Teori ini hanya mendasarkan pemungutan pajak kepada efek atau 

pengaruh pembayaran pajak saja. Teori ini memandang efek yang baik 
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dari pemungutan pajak sebagai dasar keadilan. Maksudnya adalah 

pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

(wajib pajak) kepada rumah tangga negara (pemungut). Selanjutnya 

negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kesejahteraan. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan. 

3. Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak 

Dalam pemungutan pajak, terdapat dua istilah yang terkadang disamakan 

walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak 

dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak apabila telah memenuhi syarat objektif yang ditentukan 

undangundang pajak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (Siahaan, 2010b: 59). Sedangkan Objek 

pajak dapat diartikan sebagai peristiwa, perbuatan atau keadaan telah 

memenuhi suatu ketentuan dalam undang-undang pajak, maka telah ada objek 

pajak yang menimbulkan pengenaan pajak (Usmaniyah, 2015: 29). 

Untuk dapat mengenakan pajak, maka terlebih dahulu harus diperiksa 

apakah sutu peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang terjadi di masyarakat 

telah memenuhi ketentuan sebagai objek pajak sesuai dengan ketentuan 

undangundang Bila telah memenuhi syarat, maka berarti telah terdapat objek 

pajak dan ada pajak yang terutang. Langkah selanjutnya adalah menentukan 
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siapakah yang menjadi. subjek pajak atas objek pajak tersebut yang akan 

dikenakan kewajiban membayar pajak. Kemudian dapat ditentukan dasar 

pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang 

(Usmaniyah, 2015: 30). 

4. Asas Pengenaan Pajak 

Smith dalam bukunya The Four Maxim's sebagaimana dikutip oleh 

Siahaan (2010a: 55) mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam 

pengenaan pajak yaitu sebagai berikut: 

a. Asas Equality 

Dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi 

antara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya 

dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya. 

b. Asas Certainty 

Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk 

menjamin adanya kepastian hokum, baik mengenai subjek, objek, nilai 

pajak dan waktu pembayaran. 

c. Asas Convenience 

Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya 

biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya. 

d. Asas Ekonomi 

Pajak berfungsi menentukan politik perekonomian dimana pajak 

diusahakan tidak menghambat produksi dan perdagangan dan tidak 
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menghambat rakyat mencapai kemakmuran dan merugikan 

kepentingan umum. 

Berdasarkan asas yang telah dikemukakan oleh Adam Smith, maka asas 

pengenaan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut (Sutedi, 2013: 29). 

a. Asas Sumber 

Berdasarkan asas sumber ini, negara akan mengenakan pajak atas 

suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 

badan hanya apabila penghasilan tersebut diperoleh atau diterima dari 

sumber-sumber tempat perolehan. Dalam asas ini tidak menjadi 

persoalan mengenai siapa dan status dari orang atau badan yang 

memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan adalah 

objek pajak. 

b. Asas Domisili 

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan menyatakan 

bahwa berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu 

penghasilan yang diterima apabila untuk kepentingan perpajakan, 

orang pribadi tersebut adalah penduduk atau berdomisili di negara itu. 

Dengan kata lain, negara dimana wajib pajak bertempat tinggal, berhak 

mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari mana 

pun. 

c. Asas Nasional 

Asas nasional atau asas kebangsaan atau disebut juga asas 
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kenegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak 

adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang 

memperoleh penghasilan. 

d. Asas Yuridis yang Mengemukakan Supaya Pemungutan Pajak 

Didasarkan pada Undang-Undang 

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang menyatakan 

keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Dalam hal 

ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan yaitu: 

1) Hak-hak fiskus yang telah diberikan oleh pembuat undangundang 

harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar dengan 

penyempurnaan peraturan dan sanksi-sanksinya. 

2) Para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum supaya tidak 

diperlakukan sewenang-senang oleh fiskus. Peraturan perpajakan 

harus mengatur secara terang dan tegas kewajiban dan juga hak-

hak wajib pajak. 

3) Adanya jaminan terhadap rahasia mengenai diri atau perusahaan 

wajib pajak yang telah dituturkannya kepada instansi pajak dan 

yang harus tidak disalahgunakan oleh pejabatnya. 

e. Asas Ekonomis Yang Menekankan Supaya Pemungutan Pajak jangan 

Sampai Menghalangi Produksi dan Perekonomian Rakyat 

5. Jenis Pajak 
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Menurut Resmi (2014: 7), pajak dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu 

berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut pajak. Pengategorian 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

a. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang 

bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak 

langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan 

barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Pajak subjektif. pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan 

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan 

keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun 
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tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 

c. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: 

1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dandigunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. Pajak Provinsi contohnya: pajak kendaraan 

bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak 

Kabupaten contohnya: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 

hiburan. 

6. Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2014:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi budgeter 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). 

a. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara) 

Fungsi Budgeter artinya pajak merupakan salah satu sumber 
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penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. 

b. Fungsi Regulerend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar 

bidang keuangan. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 

bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 

(termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik 

Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk 

dalam pengertian bangunan adalah: (1) Jalan lingkungan dalam satu 

kesatuan dengan komplek bangunan, (2) Jalan tol, (3) Kolam renang. 
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(4) Pagar mewah, (5) Tempat olahraga, (6) Galangan kapal, dermaga, 

(7) Taman mewah, (8) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan 

gas, pipa minyak, (9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat 

(Mardiasmo, 2008). 

Asas Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang 

nomor 12 tahun 1994 yaitu: 

1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 

2) Adanya kepastian hokum 

3) Mudah dimengerti dan adil 

4) Menghindari pajak berganda 

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya 

merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk 

penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Segala sesuatu harus ada dasar hukumnya, begitu juga dengan 

PBB, penarikan PBB tidak akan berjalan lancar tanpa adanya peraturan 

dan dasar hukum yang ditetapkan dan diberlakukan. Judisseno (2001: 

148) mengemukakan dasar hukum PBB diantaranya: 
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1) Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 12 tahun 

1994. 

2) Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1985 tentang Persentase 

Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan  

3) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1002/KMK.04/1985 tentang 

tata cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bumi. 

4) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1003/KMK.04/1985 tentang 

penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai 

dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

5) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1006/KMK.04/1985 tentang 

tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang 

berwewenang mengeluarkan surat paksa. 

6) Keputusan Menteri Keuangan nomor 1007/KMK.04/1985 tentang 

pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah 

Tingkat II. 

7) Peraturan Pelaksanaan lainnya. 

c. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Bumi dan atau bangunan merupakan Objek Pajak Bumi dan 
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Bangunan (PBB). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-

rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, 

dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 

melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau 

nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh 

wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan 

undangundang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada 

wajib pajak. DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP (Musthofa, 

2011: 16). 

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan 

bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta 

untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam 

menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, 

peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain- lain. Sementara 

dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan 

yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain 

(Mardiasmo, 2008). 

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah objek pajak yang: 
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1) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk 

mencari keuntungan, antara lain: 

a) Di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja, dan vihara. 

b) Di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit. 

c) Di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren. 

d) Di bidang sosial, contohnya panti asuhan. 

e) Di bidang kebudayaan nasional, contohnya muscum dan candi.  

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 

sejenis dengan itu. 

3) Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara 

yang belum dibebani suatu hak. 

4) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 

yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2008:271). 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh 

manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat 

atas bangunan, dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak 

bukan merupakan bukti pemilikan hak Subjek pajak yang dikenakan 

kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Jika suatu objek 
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pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak 

(Mardiasmo, 2008;274). 

d. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama Menteri Keuangan 

dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota 

(Pemerintah Daerah) setempat. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai 

Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan 

setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya 

persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan 

memperhatikan kondisi ekonomi nasional (Mardiasmo, 2008:275). 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah 

batasan nilai jual objek pajak yang tidak terkena pajak, besarnya 

ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Bila wajib pajak mempunyai 

lebih dari satu objek pajak, NJOPTKP berlaku untuk salah satu objek 

pajak yang nilainya terbesar. 

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah tiga tahun 

sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena 

perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup 

besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam 

menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
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Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan 

pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat 

serta memperhatikan asas Self Assesment. 

e. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Penetapan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai 

Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu: 

1) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk: objek pajak 

perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak lainnya, yang 

wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan 

sama atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 

2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk: objek pajak 

pertambangan, objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Besarnya pajak terutang 

dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP, 

dengan rumus: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)= tarif pajak x 

NJKP = 0,5% x [persentase NJKP x(NJOP-NJOPTKP)] 

(Mardiasmo, 2008:276). 

f. Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek 

pajaknya dengan mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). 

Wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan 
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kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak yang pernah 

dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali 

jika wajib pajak tersebut menerima SPOP, maka wajib mengisinya dan 

mengembalikannya kepada DJP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, 

lengkap, dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada 

DJP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh subjek 

pajak. Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam 

SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir 

yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak sendiri. Benar, 

berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga 

perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolomkolom/pertanyaan yang 

ada pada SPOP. 

DJP akan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang) berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas 

dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak, SPPT dapat 

diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada DJP. DJP 

dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis 

tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran 
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2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari 

jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan 

oleh wajib pajak. 

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, 

walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan 

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, DJP 

dapat menerbitkan SKP secara jabatan. Apabila berdasarkan 

pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada DJP ternyata jumlah 

pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak dalam SPPT yang 

dihitung atas dasar SPOP yang disampaikan wajib pajak, DJP 

menerbitkan SKP secara jabatan. 

Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak 

ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok 

pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB (Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar) adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan 

hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang 

yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 

25% dari selisih pajak yang terutang (Mardiasmo, 2008:277) Pajak 

yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambatlambatnya 6 

(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, 

contohnya SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April 2002 maka 

jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2002. Pajak 
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yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 

(satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. 

Contohnya SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2002, maka 

jatuh tempo pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2002. Pajak 

yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar 

atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) 

sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan (Mardiasmo, 2008:282). 

g. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment, 

tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-

beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana 

yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP 

Pratama), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu 

luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen 

khususnya di masyarakat pedesaan maka perhitungan PBB terutang 

tidak dilakukan oleh WP PBB itu sendiri melainkan dilakukan oleh 

KPP Pratama. WP hanya diminta mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak) supaya berdasarkan SPOP itu bisa dihitung PBB-nya. Itu 

pun kalau ada perubahan atau mutasi data. Biasanya bila tidak ada 

perubahan atau mutasi data Kepala Kantor Pelayanan PBB menghitung 

langsung PBB terutang berdasarkan data yang telah ada di Kantor 
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Pelayanan PBB (Bab VII pasal 9 s/d pasal 10 UU PBB). 

Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan 

dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). SPPT dihitung dan 

diterbitkan atas dasar SPOP yang diisi olch WP, namun untuk 

membantu WP, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak 

yang telah ada pada Kantor Pelayanan PBB Direktorat Jenderal Pajak. 

Setelah melakukan perhitungan PBB terutang dalam SPPT dan setelah 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, SPPT tersebut 

dikirim ke Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek 

Pajak Bumi dan Bangunan. Biasanya sekitar akhir bulan Februari 

SPPT PBB tersebut telah dikirim ke Kelurahan masing-masing WP 

tinggal mengambil SPPT-nya di Kelurahannya lalu membayarnya ke 

tempat pembayaran yang telah ditentukan di SPPT paling lambat pada 

tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT 

PBB diterima di Kelurahan. 

h. Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) 

Pasal 11 UU PBB menentukan bahwa tanggal jatuh tempo 

pembayaran PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT 

oleh WP dan tempat pembayarannya adalah bank, kantor pos dan 

tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan tetapi mengingat 

kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP 
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PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di 

masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan 

keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan 

pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat 

pedesaan, maka untuk pembayaran PBB dilakukan melalui apa yang 

dinamakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran). Adapun pokok-

pokok ketentuan SISTEP menurut Markus dalam Musthofa (2011: 23-

24) adalah: 

1) Tempat pembayaran PBB di Bank yang telah ditunjuk untuk 

menerima pembayaran PBB. Saat ini pembayaran PBB terutang di 

Bank yang ditunjuk bisa dilakukan secara on line bahkan bisa 

dibayar melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 

2) Pembayaran PBB hanya dapat dilakukan dalam satu kali 

pembayaran atau sekaligus dalam arti jumlah pajak terutang tidak 

dapat diangsur atau dicicil 

3) Penyampaian SPPT untuk satu wilayah pemerintahan tertentu 

kepada WP dilakukan secara serentak atau dalam periode tertentu 

sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran PBB untuk satu wilayah 

pemerintah seragam yaitu satu tanggal jatuh tempo, 

4) Dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota hanya ada satu Bank atau 

Kantor Pos operasional. 
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5) Jika ada satu Kabupaten atau Kota terdapat lebih dari satu Bank 

atau Kantor persepsi maka jumlah Bank persepsi dibatasi 

sebanyakbanyaknya tiga jenis Bank sedangkan Bank atau Kantor 

Pos operasionalnya tetap satu. 

8. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Milgram dalam Astuti (2014: 13), kepatuhan terkait dengan 

ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Kepatuhan terhadap aturan pertama kali 

dipublikasikan Milgram pada tahun 1963, salah satu dari beberapa eksperimen 

psikologi terkenal pada abad 20. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa 

kepatuhan muncul bukan karena adanya keinginan dari pelaksana perintah 

untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih karena didasarkan akan kebutuhan untuk 

menjadi apa yang lingkungan harapkan atau reaksi yang timbul untuk 

merespon tuntutan lingkungan sosial yang ada. 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk 

atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan 

ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. 

Nurmantu (2003:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Alm dalam Roshidi dkk. (2007: 4) menggambarkan kepatuhan pajak 

pelaporan dari semua pembayaran dan penghasilan dari semua pajak oleh 

pelaksanaan ketentuan hukum, peraturan dan penghakiman lapangan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
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kepatuhan wajib pajak adalah sejauhmana wajib pajak melaksanakan 

ketentuan perpajakan dalam rangka menunaikan kewajibannya membayar 

pajak. 

9. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Nurmantu (2003), terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang- Undang Perpajakan. Dalam hal ini 

kepatuhan formal meliputi: 

1) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu 

2) Wajib Pajak momhaar pajak dengan tepat jumlah 

3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

b. Kepatuhan Material 

Kepatuhan mutemal adhilah dimana suatu keadaan dimana Wajib 

Pajak secara subums/hukokat memenuhi semua ketentuan perpajakan, 

yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah: 
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1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila 

petugas membutulkan informasi. 

2) Wajib pajak bersikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas 

pajak dalam pelaksanan proses administrasi perpajakan. 

3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban 

perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik. 

10. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Handayani dalam Muliari & Setiawan (2011: 6), mengemukakan indikator 

untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut: 

a. wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas,  

b. melakukan perhitungan dengan benar, 

c. melakukan pembayaran tepat waktu, dan 

d. tidak pernah menerima surat teguran. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yaitu: 

1) Melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

2) Membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 

3) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 

4) Menaati aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan. 

Dikarenakan dalam PBB-P2 yang digunakan adalah SPOP (Surat 
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Pemberitahuan Objek Pajak) bukan SPT maka indikator kepatuhan wajib 

pajak dalam penelitian ini yaitu: (1) Melaporkan SPOP sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan, (2) Membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 

(3) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan (4) Menaati aturan-aturan yang 

ditetapkan di perpajakan. 

11. Penerimaan Pajak 

Menurut Hutagaol (2008-325) mengemukakan bahwa, "penerimaan pajak 

adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan 

dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi 

masyarakat". 

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, penerimaan pajak 

yaitu "penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri 

atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional". 

Adapun indikator penerimaan pajak penghasilan yaitu perbandingan antara 

realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Pencairan 

tunggakan pajak menurut Hutagaol (2008:325) dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Penerimaan PBB   

  
x 100%  

B. Kerangka Pikir 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang 
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diperuntukkan bagi kesejahteraan warga negara secara menyeluruh sehingga, 

dapat dikatakan bahwa membayar PBB sama saja dengan berkontribusi pada 

peningkatan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya 

PBB tersebut menjadi dasar utama dilakukannya optimalisasi pungutan PBB. 

Kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar PBB 

menjadi penentu optimalnya pungutan PBB. Semakin patuh para wajib pajak 

maka pungutan PBB juga menjadi semakin optimal. Kriteria kepatuhan wajib 

pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yaitu: 

(1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT, (2) tidak mempunyai tunggakan 

pajak untuk semua jenis pajak, (3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun terakhir, (4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan 

pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan 

pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing 

jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, (5) Wajib pajak yang laporan 

keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan 

pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian 

sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang 

indikator kepatuhan wajib pajak yaitu: 

1. Melaporkan SPOP sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

2. Membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 

3. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 
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4. Menaati aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan. 

Adapun skema kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengkaji tingkat kepatuhan masyarakat di 

Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

D. Deskripsi Fokus 

1. Kepatuhan masyarakat membayar pajak adalah sejauhmana 

masyarakat yang merupakan wajib pajak dalam melaksanakan 

ketentuan perpajakan dalam rangka menunaikan kewajibannya 

membayar pajak yang diukur dengan indikator. (1) melaporkan SPT 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Indikator: 
(Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000) 
1. Melaporkan SPOP sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 
2. Membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, 
3. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 
4. Menaati aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan. 

Kepatuhan Masyarakat Di Desa Bonto Biraeng Selatan dalam Membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
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sesuai dengan waktu yang ditetapkan, (2) membayar pajak sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan, (3) mendaftarkan diri sebagai wajib 

pajak, dan (4) menaati aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan. 

2. Melaporkan SPOP sesuai dengan waktu yang ditetapkan adalah upaya 

wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

yang merupakan surat yang berisi penghitungan dan atau pembayaran 

pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan 

kewajiban yaitu paling lambat 30 hari. 

3. Membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan adalah upaya 

wajib pajak membayar pajak sesuai dengan waktu dalam peraturan 

yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 6 bulan setelah dikeluarkan 

SPPT. 

4. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak adalah upaya masyarakat untuk 

mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak khususnya untuk pajak bumi 

dan bangunan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. 

5. Menaati aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan adalah upaya 

wajib pajak melaksanakan semua aturan yang ditetapkan di perpajakan 

khususnya untuk pajak bumi dan bangunan. 

6. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah banyaknya penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh negara khususnya pada 

pemerintah Kabupaten Gowa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) 

bulan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan 

Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada kepatuhan 

masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bontobiraeng Selatan 

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Penelitian ini termasuk tipe penelitian 

deskriptif. Dimana data dikumpulkan secara alami tanpa adanya diberi perlakuan. 

C. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara 

langsung. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

37 
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yang menunjang data primer Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti serta dari studi pustaka. Dapat 

dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti 

tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain. 

D. Informan Penelitian 

Pemilihan informan merupakan hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 

dalam penelitian kualitatif, sehingga harus dilakukan secara cermat, karena 

penelitian ini mengkaji tentang kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten 

Gowa. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang merupakan wajib 

pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun rincian informan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Informan Penelitian 

No. Inisial Jabatan 

1. RML Kepala Desa Bontobiraeng Selatan 

2. MS Kepala Dusun Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan 

3. MG Kepala Dusun Kacci-Kacci Desa Bontobiraeng Selatan 

4. SL Ketua RW 01 Dusun Kale Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan 

5. RM Ketua RW 02 Dusun Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan 

6. AM Ketua RT 01 Dusun Kale Annassappu Desa Bontobiraeng 

Selatan 

7. N Ketua RT 01 Dusun Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan 

8. R Anggota masyarakat di Desa Bontobiraeng Selatan 

9. Z Anggota masyarakat di Desa Bontobiraeng Selatan 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan kedua metode 

tersebut dalam penelitian ini diuraikan berikut ini. 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk 

mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya 

mengumpulkan data penelitian. Semua kegiatan, objek, serta kondisi 

penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat Hal-hal yang dilakukan dalam 

observasi ini adalah mengenai keadaan yang sebenamya terjadi di lokasi 

penelitian yang berkaitan pengaruh kepatuhan masyarakat membayar pajak 

terhadap tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bontobiraeng 

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa 

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara 

pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya 

langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya 

(Yusuf, 2014). Dalam hal ini pewawancara mengadakan percakapan 

sedemikian hingga pihak yang diwawancarai bersedia terbuka memberikan 

keterangan yang dibutuhkan. Instrumen yang dipakai dalam wawancara 

biasanya adalah daftar (yang disebut pedoman wawancara) yang berisi garis-
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garis besar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, ataupun alat 

perekam audio ataupugn audio-visual. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara 

mendalam (in-depth interviewing) yaitu jenis wawancara yang tidak 

terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan open-ended dan 

mengarah pada kedalaman informasi dan tidak dilakukan secara formal 

terstruktur guna menggali informasi mengenai kepatuhan masyarakat 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bontobiraeng Kecamatan 

Bontonompo Kabupaten Gowa 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, 

menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya 

kepada orang lain. Tahapan analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk memilih, 

memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mentransformasikan data 

yang muncul dari catatan lapangan (membuat rangkuman, memilih hal- hal 
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pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuang yang tidak perlu. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang 

dimiliki dan disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan 

dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk 

teks naratif. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan 

verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan telah didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012). Proses mendapatkan 

bukti-bukti tersebut yang disebut verifikasi data. 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan 

teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini 

diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bennakna silang 

yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari 

sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta 

pengecekan pada waktu yang berbeda. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan trianguiasi 
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waktu. 

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada data sumber 

lain yang telah diperoleh sebelumnya. 

2. Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber 

dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau 

tidak akuratnya. 

3. Triangulasi waktu yang dilakukan disini dengan menguji kredibilitas data 

yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang 

berbeda.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Wilayah Desa Bontobiraeng Selatan 

Desa Bontobiraeng Selatan merupakan salah satu desa dalam wilayah 

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang memiliki luas wilayah 173,16 

Ha dan berjarak + 18 km dari ibukota Kabupaten Gowa. Desa Bontobiraeng 

Selatan merupakan daerah dataran dengan batas-batas yaitu sebagai berikut: 

Sebelah utara : Kecamatan Bajeng 

Sebelah timur : Kelurahan Bontonompo 

Sebelah selatan : Desa Romanglasa 

Sebelah barat : Desa Barembeng 

Jumlah penduduk di Desa Bontobiraeng Selatan pada tahun 2019 adalah 

sebanyak 3.073 orang yang terdiri dari 1.532 orang laki-laki dan 1.541 orang 

perempuan. Banyaknya keluarga di Desa Bontobiraeng Selatan pada akhir 

tahun 2019 yaitu 887. Desa Bontobiraeng Selatan terbagi dalam tiga dusun, 

memiliki 6 RW dan 22 RT (Kantor Desa Bontobiraeng Selatan, 2019). 

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa 

Bontobiraeng Selatan pada tahun 2017 mencapai Rp 12.928.938,- atau sebesar 

67,71% dari target sebesar Rp 19.093.474,- (BPS, 2018).  

43 
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2. Peta Geografis Desa Bontobiraeng Selatan 

 

Gambar 4.1 Peta Geografis Desa Bontobiraeng Selatan 

Sumber: Kantor Desa Bontobiraeng Selatan 

Berdasarkan gambar diatas tampak bahwa Desa Bontobiraeng Selatan 

dalam tiga dusun yaitu Dusun Kacci-kacci, Dusun Anassappu, Dusun Kale 

Anassappu. 

3. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Dan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Di Desa Bontobiraeng Selatan 

Rincian DHKP dan SPPT di Desa Bontobiraeng Selatan tahun 2019 

ditampilkan dalam table berikut:  
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Table 4.1 Rincian DHKP dan SPPT di Desa Bontobiraeng Selatan 
tahun 2019 

Nama Dusun 
Tahun 2019 

SPPT DHKP 

Kale Anassappu 196 Rp 2.373.715.00 

Anassappu 706 Rp 8.901.484.00 

Kacci-kacci 651 Rp 7.685.465.00 

Jumlah 1553 Rp 18.960.664.00 

Sumber: Kantor Desa Bontobiraeng Selatan, 2019 

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bontobiraeng Selatan 

 



 

46 
 

B. Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa 

1. Melaporkan SPOP Sesuai dengan Waktu yang Ditetapkan 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan 

jenis pajak Kabupaten/Kota sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang- 

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Proses 

pendaftaran PBB-P2 yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan (2014) 

diawali oleh wajib pajak yang mendaftar dengan cara mengisi SPOP (Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak) yang merupakan surat yang digunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah pendaftaran objek PBB-P2 oleh 

wajib pajak adalah dengan cara mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak). Pengisian SPOP di Desa Bontobiraeng Selatan dilakukan secara 

kolektif melalui pemerintah desa. Hal tersebut diungkapkan oleh informan 

RML selaku Kepala Desa Bontobiraeng Selatan dalam hasil wawancara 

berikut: 

Pengelolaan PBB di Desa Bontobiraeng Selatan itu diawali dengan 

pengurusan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP itu dibagikan ke 

warga sebagai wajib pajak kemudian dikumpulkan kembali kepada kami 

selaku pemerintah desa dan setelah itu kami menyetorkannya ke Badan 

Pendapatan Daerah untuk diterbitkan SPPT-nya. Pengumpulan Surat 
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Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari warga itu lancar-lancar saja dalam 

arti sesuai waktu yang telah ditetapkan yaitu maksimal 30 hari. Pelaporan 

SPOP biasanya dilakukan sebelum 30 hari (Hasil wawancara RML, 18 

Agustus 2019). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa SPOP disetorkan secara 

kolektif ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui pemerintah Desa 

Bontobiraeng Selatan dan warga mengumpulkan SPOP dengan tepat waktu 

yaitu kurang dari 30 hari. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh informan MG selaku Kepala Dusun Kacci-Kacci Desa 

Bontobiraeng Selatan yaitu sebagai berikut. 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP dibagi ke setiap ketua RT 

kemudian ketua RT yang membagikan kepada setiap warganya untuk diisi 

Apabila SPOP telah diisi oleh warga, selanjutnya warga mengumpulkannya 

kembali kepada Ketua RT kemudian diteruskan ke Kepala Dusun dan sampai 

ke Kepala Desa. Warga kami menyetorkan SPOP yang telah diisi dengan tepat 

waktu, namun kadang juga ada warga yang belum menyetorkan pada hal 

sudah mendekati batas waktu, nah disitu Pak RT akan menghubungi warga 

yang bersangkutan agar segera menyetorkan SPOPnya sehingga tetap 

terkumpul sesuai ketentuan yakni tidak sampai 30 hari (Hasil wawancara MG, 

18 Agustus 2019). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa setelah melakukan pengisian 

SPOP, masyarakat di Dusun Kacci-Kacci Desa Bontobiraeng Selatan 

mengumpulkannya ke Ketua RT dalam lingkungan tempat tinggalnya masing-
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masing sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Memang terkadang ada 

warganya yang baru menyelesaikan pengisian SPOP setelah diberi peringatan 

namun hal itu dapat teratasi dan SPOP dapat terkumpul sesuai waktu yang 

ditentukan. Sejalan dengan hasil wawancara di atas, informan Z selaku warga 

yang tinggal di Dusun Kacci- Kacci mengungkapkan keterangan sebagai 

berikut: 

SPOP selalu dibagikan oleh Pak RT dan dikasi waktu paling lambat dua 

minggu untuk dikumpulkan kembali ke Pak RT. Biasanya saya sudah selesai 

pengisiannya sebelum dua minggu dan langsung saya kumpulkan kembali ke 

Pak RT atau kadang juga nanti pada saat Pak RT datang ke rumah (Hasil 

Wawancara Z, 19 Agustus 2019), 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa warga di Dusun Kacci-

Kacci menyelesaikan pengisian SPOP sebelum dua minggu. 

Informasi AM selaku ketua RT 01 Dusun Kale Annassappu Desa 

Bontobiraeng Selatan memberikan keterangan dalam hasilwawancara berikut: 

Untuk PBB ini pertama-tama dilakukan pengisian SPOP Nah SPOP dibagi 

dari dusun kepada ketua-ketua RT untuk kemudian dibagikan warga pada 

masing-masing RT Setelah SPOP diisi oleh warga, SPOP yang sudah diisi itu 

diberikan kembali kepada kami. Warga biasany mengisi SPOP beberapa hari 

dan tidak ada yang terlambat dala mengumpulkannya kembali kepada kami 

(Hasil wawancara AM, 23 Agustus 2019). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Dusun Kale 

Annassappu melaporkan SPOP sesuai waktu yang telah ditetapkan. Demikian 
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halnya di dusun Annassappu sebagaimana diungkapkan oleh informan MS 

selaku Kepala Dusun Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan dalam hasil 

wawancara berikut: 

SPOP dibagikan kepada warga melalui ketua-ketua RT kami, kemudian 

dikumpulkan kembali ke ketua RT untuk diteruskan sampai ke kantor desa. 

Biasanya pak Desa atau anggotanya yang diutus untuk mengumpulkan SPOP 

yang telah terisi tersebut ke Pemda untuk diterbitkan SPPTnya. Warga kami 

melakukan pengisian surat pemberitahuan objek pajak sesuai waktu yang telah 

diberikan dan tidak pernah ada yang terlambat (Hasil wawancara MS, 23 

Agustus 2019). 

Keterangan yang serupa diungkapkan oleh informan N selaku Ketua RT 

01 Dusun Annassappu dalam hasil wawancara berikut: 

Biasanya apabila warga diberikan lembar SPOP untuk diisi, warga langsung 

mengisinya. Dalam waktu paling lama dua minggu biasanya warga telah 

mengumpulkannya kembali kepada RT (Hasil wawancara N. 21 Agustus 

2019). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa warga di Dusun Annassappu 

juga melaporkan SPOP sesuai waktu yang telah diberikan atau ditetapkan hal 

tersebut sejalan dengan yang diungkapkan informan R selaku anggota 

masyarakat yang tinggal di Dusun Annassappu dalam hasil wawancara berikut 

Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang dibagikan oleh Pak 

RT itu saya isi tidak lama setelah saya terima. Pengisiannya tidak sulit karena 

ya bangunan rumah saya tidak ada perubahan jadi pengisiannya sama dengan 
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tahun sebelumnya. Paling biasa satu minggu langsung saya setor kembali ke 

Pak RT (Hasil Wawancara R, 19 Agustus 2019). 

Penyetoran SPOP secara kolektif sejalan dengan pedoman pengelolaan 

PBB-P2 yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan (2014) yang 

mengemukakan bahwa untuk daerah yang potensi PBB relatif lebih kecil, 

namun cakupan wilayah dan objek pajaknya luas, dapat digunakan alternatif 

pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP 

Kolektif. Dengan alternatif ini, SPOP disebarkan melalui aparat 

desa/kelurahan setelah terlebih dahulu membuat sket/peta blok. Dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

dikemukakan batas waktu pengisian SPOP adalah 30 hari setelah tanggal 

diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat-aparat desa yang bertugas di 

setiap dusun dalam wilayah Desa Bontobiraeng Selatan dapat disimpulkan 

bahwa warga di desa tersebut melaporkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan tepat waktu 

dimana pelaporan SPOP dilakukan secara kolektif melalui pemerintah desa 

dalam waktu kurang dari 30 hari. 

2. Membayar Pajak sesuai dengan Waktu yang Ditetapkan 

Waktu untuk melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
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dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 adalah selambat-lambatnya bulan 

sejak tanggal diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). 

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan yang terutang kepada Wajib tersebut 

dikeluarkan berdasarkan yang telah disetorkan. 

Telah dikemukakan bagian sebelumnya bahwa penyetoran SPOP di Desa 

Bontobiraeng Selatan dilakukan secara kolektif melalui pemerintah 

Penyetoran secara kolektif tersebut seharusnya menjadikan pengeluaran juga 

secara kolektif dicetak keseluruhan satu desa terlebih baru kemudian 

dibagikan warga melalui pemerintah bukan hal itu yang terjadi sebagaimana 

diungkapkan informan RML Kepala Desa Bontobiraeng yaitu sebagai berikut. 

Warga yang telah memiliki semuanya dalam pembayaran Keterlambatan 

pembayaran diatasi dengan kontrol dari yang selalu mengingatkan warganya 

jatuh pembayaran Namun masih ada warga yang SPPT-nya belum padahal 

SPOP sudah disetorkan, Dusun Kale Annassappu sejak 2014 SPPT-nya belum 

keluar (Hasil 18 Agustus 2019). 

Hasil wawancara atas menunjukkan warga Desa Bontobiraeng Selatan 

telah memiliki SPPT patuh dalam melakukan pembayaran Hanya masih ada 

warga Desa Bontobiraeng yang belum keluar SPPT-nya tidak dapat membayar 

PBB-P2. Keterangan tersebut sejalan dengan diungkapkan informan SL selaku 

Ketua RW 01 Dusun Kale Desa Bontobiraeng Selatan dalam hasil wawancara 

berikut. 

Kebanyakan warga patuh dalam melakukan pembayaran, hanya saja beberapa 
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warga disini masih belum keluar SPPT-nya dan itu sudah terjadi dari tahun 

2014 (Hasil wawancara SL., 24 Agutus 2019). 

Informan MS selaku Kepala Dusun Annassappu Desa Bontobiraeng 

Selatan juga mengungkapkan bahwa warganya membayar PBB dengan tepat 

waktu yaitu dalam hasil wawancara berikut. 

Warga kami patuh dalam membayar PBB, pada bulan Agustus itu biasanya 

sudah rampung semua pembayaran dari warga (Hasil Wawancara MS, 23 

Agustus 2019). 

Keterangan tersebut dikonfirmasi oleh informan R selaku anggota 

masyarakat yang tinggal di dusun Annassappu dalam hasil wawancara berikut. 

Setelah saya mendapat SPPT, palingan dalam satu minggu berikutnya saya 

lakukan pembayaran PBB sesuai yang tercantum di SPPT (Hasil Wawancara 

R, 19 Agustus 2019). 

Di Dusun Annassappu juga masih terdapat warga yang tidak mendapatkan 

SPPT sebagaimana diungkapkan oleh informan N selaku Ketua RT 01 Dusun 

Annassappu Desa Bontobiraeng Selatan dalam hasil wawancara berikut. 

Di dusun Annassappu masih terdapat warga yang tidak keluar SPPT-nya 

sehingga pembayaran PBB-nya nanti dilakukan setelah SPPT-nya keluar 

(Hasil wawancara N, 21 Agustus 2019). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masih terdapat warga atau 

masyarakat di Desa Bontobiraeng Selatan yang belum keluar SPPT-nya. Tidak 

keluarnya SPPT tersebut menjadi penghambat bagi wajib pajak untuk 

mengeluarkan pembayaran PBB-P2. 
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Pembayaran PBB-P2 yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan juga 

diungkapkan oleh informan informan MG selaku Kepala Dusun Kacci-Kacci 

Desa Bontobiraeng Selatan dalam hasil wawancara berikut. 

Warga dusun Kacci-Kacci menyelesaikan pembayaran pajaknya secara tepat 

waktu (Hasil Wawancara MG, 18 Agustus 2019). 

Keterangan di atas dikonformasi oleh informan Z selaku warga yang 

tinggal di Dusun Kacci-Kacci yaitu sebagai berikut. 

Saya melakukan pembayaran PBB sesuai SPPT yang diperoleh dan tidak 

pernah lewat dari batas waktu yang diberikan. Pak RT senantiasa 

mengingatkan warga mengenai batas waktu pembayaran PBB (Hasil 

Wawancara Z, 19 Agustus 2019). 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang PBB- 

P2 pada Pasal 15 ayat 3 dikemukakan bahwa pembayaran PBB-P2 paling 

lambat enam bulan sejak diterimanya SPPT. Warga Desa Bontobiraeng 

Selatan yang telah memiliki SPPT telah menunaikan kewajiban tersebut. 

Namun yang menjadi persoala adalah adanya warga yang tidak mendapatkan 

SPPT padahal sudah menyetorkan SPOP. Tidak diperoleh keterangan tentang 

mengapa hal tersebut terjadi karena pemerintah desa juga tidak memperoleh 

keterangan dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah 

setempat. 

Ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan termasuk bentuk kepatuhan formal. Nurmantu (2003) 

mengemukakan bahwa kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib 
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pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai undang-undang perpajakan 

yang salah satunya terindikasi dari ketepatan waktu wajib pajak dalam 

membayar pajak tersebut. 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

warga di Desa Bontobiraeng Selatan yang telah memiliki SPPT membayar 

iuran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai 

waktu yang telah ditetapkan. Namun masih ada yang warga yang tidak keluar 

SPPT-nya yang kemudian tidak dapat menunaikan kewajibannya membayar 

PBB-P2. 

3. Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak 

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dijelaskan bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat 

atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan. 

Kepemilikan hak atas tanah ditandai dengan adanya kepemilikan sertifikat 

tanah. Hal ini berarti bahwa orang atau badan yang memiliki sertifikat tanah 

dapat dikategorikan sebagai wajib pajak untuk PBB-P2. Dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 dikemukakan bahwa objek 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau 

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 

atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
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perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Pendataan terhadap objek-objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan dapat dilakukan dengan lebih efisien apabila masyarakat berinisiatif 

untuk mengajukan diri sebagai wajib pajak. Terkait hal tersebut informan 

RML selaku Kepala Desa Bontobiraeng Selatan dalam hasil wawancara 

berikut. 

Selama ini pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Jika ada warga baru yang 

mendirikan bangunan pasti melalui pemerintah desa, nah disitulah dimintai 

data berupa identitasnya untuk bisa mendapatkan SPOP. Jadi bisa dibilang 

tidak ada warga yang langsung mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak 

(Hasil wawancara RML, 18 Agustus 2019). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pendataan untuk melihat 

apakah warga layak dikenakan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak. Masyarakat yang telah memiliki bukti 

kepemilikan tanah dan bangunan diidentifikasi dari data di Desa Bontobiraeng 

yang selanjutnya akan diberikan SPOP. Hal tersebut sejalan dengan yang 

diungkapkan informan MS selaku Kepala Dusun Annassappu Desa 

Bontobiraeng Selatan dalam hasil wawancara berikut. 

Warga yang akan diberikan SPOP adalah warga yang telah memiliki sertifikat 

tanah dan juga yang memiliki IMB. Di kantor desa itu sudah terdata 

masyarakat yang telah memilikinya karena pengurusan surat tanah, IMB itu 

pasti melalui atau ada persetujuan Pak Desa (Hasil Wawancara MS, 23 
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Agustus 2019). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa warga yang telah memiliki 

persyaratan yaitu sertifikat tanah dan IMB langsung mendapatkan SPOP tanpa 

melalui proses pendaftaran dalam artian bahwa warga tidak mendatangi 

pemerintah desa untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Keterangan 

tersebut dikonfirmasi oleh informan R selaku anggota masyarakat yang 

tinggal di Dusun Annassappu dalam hasil wawancara berikut. 

Langsung saja diberikan SPOP untuk membayar PBB, tidak ada pendaftaran 

sebelumnya. Pak RT langsung menginformasikan kepada warga untuk 

mendapatkan SPOP (Hasil Wawancara tanggal 19 Agustus 2019). 

Informan MG selaku Kepala Dusun Kacci-Kacci Desa Bontobiraeng 

Selatan mengunkapkan keterangan yang sejalan dengan hasil wawancara di 

atas yaitu dalam hasil wawancara berikut. 

Warga yang wajib membayar PBB itu sudah terdata di kantor desa. Atas dasar 

itu warga dibagikan surat pemberitahuan objek pajak untuk mereka isi (Hasil 

Wawancara MG, 18 Agustus 2019). 

Keterangan di atas dikonfirmasi oleh informan Z selaku anggota 

masyarakat yang tinggal di Dusun Kacci-Kacci Desa Bontobiraeng Selatan 

yang tinggal di dalam hasil wawancara berikut. 

Pak RT langsung memberikan informasi kepada saya bahwa diwajibkan untuk 

setiap warga membayar PBB karena telah bertempat tinggal dan telah 

memiliki kepemilikan tanah, kemudian diberikan SPOP. Saya tidak 

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tetapi langsung diinfokan bahwa saya 
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diwajibkan untuk membayar PBB dan mengisi SPOP (Hasil Wawancara Z, 

tanggal 19 Agustus 2019). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa warga tidak mendaftarkan 

diri sebagai wajib pajak tetapi langsung diinformasikan dari RT bahwa ia 

wajib membayar PBB karena telah memiliki bukti kepemilikan tanah. 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 

warga di Desa Bontobiraeng Selatan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib 

pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Hal tersebut dikarenakan oleh adanya data dari pemerintah desa yang 

digunakan dalam mengidentifikasi warga-warga yang dapat menjadi wajib 

pajak untuk PBB-P2 sehingga pendaftaran wajib pajak untuk PBB-P2 tidak 

dilakukan warga. 

Di satu sisi, penggunaan data dari pemerintah desa memang dapat 

memudahkan untuk mengidentifikasi warga yang telah memenuhi kriteria 

untuk menjadi wajib pajak untuk PBB-P2 namun di sisi lain hal tersebut dapat 

menjadikan pungutan PBB-P2 menjadi tidak maksimal karena bisa saja ada 

warga yang melakukan pembangunan terhadap tempat tinggalnya yang 

menambah nilai jual bangunan tempat tinggalnya yang tidak diketahui oleh 

pemerintah desa Bontobiraeng Selatan. Hal tersebut tentu menjadikan 

pungutan PBB-P2 menjadi tidak maksimal karena dasar besaran PBB-P2 yang 

harus dibayar oleh wajib pajak sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 5 

Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 adalah 

Nilai Jual Objek Pajak. 
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4. Menaati Aturan-Aturan yang Ditetapkan di Perpajakan 

Penetapan aturan terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) dimaksudkan agar wajib pajak dapat menunaikan 

kewajibannya membayar PBB-P2 secara teratur dan memberikan sanksi-

sanksi apabila wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2012 tentang PBB-P2 pasal 34 

dikemukakan sanksi-sanksi administratif yaitu sebagai berikut. 

a. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

setiap bulan dan ditagih melalui STPD. 

b. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan. 

c. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan. 

d. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 100% (seratus persen) dari 

jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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Sanksi-sanksi tersebut di atas merupakan sanksi administratif adapun 

sanksi pidananya terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut: 

Barang siapa karena kealpaannya: a. tidak mengembalikan/menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak; b. 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar, 

sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana 

kurungan selama-lamanya 6 (enam bulan) atau denda setinggi- tingginya 

sebesar 2 (dua) kali pajak yang terhutang 

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa apabila masyarakat melakukan 

kealpaan terkait PBB sehingga menimbulkan kerugian negara, dapat dipidana 

penjara selama-lamanya 6 bulan dengan denda setinggi-tingginya sebesar 2 

kali pajak terhutang. 

Terkait kepatuhan warga Desa Bontobiraeng Selatan dalam menaati aturan 

perpajakan tentang PBB-P2, informan RML selaku Kepala Desa Bontobiraeng 

Selatan mengungkapkan keterangan sebagai berikut. 

Kepatuhan warga disini terhadap aturan tentang pajak bumi dan bangunan bisa 

dibilang baik karena warga membayar pajak dengan tepat waktu dan belum 

ada yang mendapatkan sanksi gara-gara terlambat pembayaran (Hasil 

Wawancara RML, 18 Agustus 2019). 

Hasil wawancara di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 

MG selaku Kepala Dusun Kacci-Kacci Desa Bontobiraeng Selatan dalam 
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hasil wawancara berikut. 

Warga mematuhi aturan pembayaran PBB, tidak ada yang sampai kena denda 

dan memperoleh sanksi (Hasil Wawancara MG, 19 Agustus 2019). 

Informan R selaku warga yang tinggal di Dusun Annassappu Desa 

Bontobiraeng Selatan dalam hasil wawancara berikut. 

Selama ini pembayaran PBB yang saya lakukan lancar. Begitu diberikan 

SPPT, tidak lama setelah itu, saya lakukan pembayaran. Alhamdulillah tidak 

pernah melanggar (Hasil Wawancara R, 19 Agustus 2019). 

Keterangan di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan informan Z 

selaku warga yang tinggal di dusun Kacci-Kacci dalam hasil wawancara 

berikut. 

Pembayaran PPB tidak pernah menunggak setiap keluar SPPT langsung 

dilunasi tahun itu juga (Hasil Wawancara Z, 19 Agustus 2019). 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

bahwa warga di Desa Bontobiraeng Selatan menaati aturan perpajakan yang 

berlaku. Ketaatan masyarakat terhadap peraturan pajak yang ditandai dengan 

tidak adanya sanksi yang diperoleh merupakan salah satu aspek yang 

mengindikasikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muliari 

& Setiawan (2011) bahwa salah satu indikator untuk melihat kepatuhan wajib 

pajak adalah tidak pernah mendapat durat teguran atau sanksi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 

Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dideskripsikan 

dalam empat aspek yaitu sebagai berikut: 

1. Warga di Desa Bontobiraeng Selatan melaporkan Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan 

tepat waktu dimana pelaporan SPOP dilakukan secara kolektif melalui 

pemerintah desa dalam waktu kurang dari 30 hari. 

2. Warga di Desa Bontobiraeng Selatan membayar iuran Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai waktu yang telah 

ditetapkan. 

3. Warga di Desa Bontobiraeng Selatan tidak mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2). Hal tersebut dikarenakan oleh adanya data dari pemerintah desa 

yang digunakan dalam mengidentifikasi warga-warga yang dapat menjadi 

wajib pajak untuk PBB-P2 sehingga pendaftaran wajib pajak untuk PBB-

P2 tidak dilakukan warga. 
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4. Warga di Desa Bontobiraeng Selatan menaati aturan perpajakan yang 

berlaku, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya warga yang 

memperoleh sanksi atau hukuman terkait PBB-P2. 

B. Saran 

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut. 

1. Hendaknya masyarakat khususnya di Desa Bontobiraeng Selatan 

berinisiatif untuk melaporkan apabila terdapat objek pajak baru ke 

pemerintah desa agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilaksanakan secara optimal. 

2. Pemerintah Desa Bontobiraeng Selatan hendaknya melakukan pemantauan 

secara detail mengenai objek pajak untuk PBB-P2 agar data objek pajak 

dapat dipastikan kebenarannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

3. Pemerintah Kabupaten Gowa hendaknya melakukan koordinasi dengan 

aparat kecamatan atau desa agar dapat segera menginformasikan kendala- 

kendala misalnya keterlambatan pengeluaran SPPT disertai dengan 

solusinya agar dapat ditindak lanjuti secara efisien.  
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