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ABTRAK 
Dwi Arina Listiyana. 2009. Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum 
Aturan Baru dan Sesudah Aturan Baru. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Analisis, Sistem, Pembayaran, Pajak Bumi dan Bangunan. 

Analisis sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelum aturan baru dan sesudah 
aturan baru diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar kinerja pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, maka diharapkan Wajib  
pajak,Dirjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat berperan aktif dalam sistem 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga tidak dapat kesalahan dalam pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan dan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Sistem Pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru?. 2) Bagaimanakah Sistem Pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan Sesudah Aturan Baru?. 3) Bagaimanakah Target dan Realisasi Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan sesudah Aturan Baru dilaksanakan?. Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk 
mengetahui Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru.  2) Untuk 
mengetahui Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sesudah Aturan Baru. 3) Untuk 
mengetahui Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sesudah Aturan Baru 
Dilaksanakan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan sebelum Auran Baru dan Sesudah Aturan Baru. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
teknik deskriptik kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran PBB ada tiga yaitu Non SISTEP, 
SISTEP dan On-Line tetapi yang berlaku sekarang adalah SISTEP dan On-Line karena dengan dua 
sistem pembayaran saja sudah dapat meningkatkan penerimaan PBB dan meningkatkan pelayanan 
kepada Wajib Pajak serta pembayaran Non Sistep dianggap tidak efektif Karena melibatkan 
banyaknya bagian yang terkait. Penerimaan PBB pada sektor perkotaan dari tahun 2003, 2004, 
2007 tidaj dapat mencapai target, sedangkan tahun 2005 dan tahun 2006 dapat mencapai target. 
Pada sektor perhutanan dan pertambangan dari tahun ke tahun dapat mencapai target dan 
penerimaan PBB pada tahun 2008, baik dari sektor perkotaan, perhutanan dan pertambangan 
belum dapat mencapai target. Penerimaan PBB pada sektor perkotaan tidak sesuai dari yang 
ditargetkan karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar PBB, keadaan ekonomi 
yang sulit karena pendapatan rendah, kurangnya koordinasi dari petugas pemungut dan kurangnya 
sosialisasi Dirjen Pajak kepada wajib pajak tentang arti pentingnya pajak pada umumnya dan PBB 
pada khususnya dalam rangka untuk pembangunan Negara. Untuk meningkatkan penerimaan 
PBB, maka KPP Pratama Semarang Barat mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan 
penerimaan PBB yaitu membuat surat himbauan, membuat surat teguran dan apabila tidak ada 
jawaban atas surat teguran maka menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) serta melakukan program 
pelayanan keliling dan pemberian penghargaan dan hadiah wajib pajak maupun petugas pemungut. 

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan: Agar penerimaan PBB pada sektor 
perkotaan dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun maka KPP Pratama harus 
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan meningkatkan sosialisasi tentang arti pentingnya 
pajak khususnya PBB secara rutin dan terjadwal unttuk menyadarkan wajib pajak untuk 
mendaftarkan pajaknya. Agar penerimaan PBB pada sektor perkotaan tidak mengalami 
penunggakan, maka Dirjen Pajak harus mengeluarkan suatu sanksi yang tegas dan setiap KPP 
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Pratama harus melaksanakan dengan baik sehingga wajib pajak membayar PBB-nya dengan tepat 
waktu dan penerimaan PBB dapat ditingkatkan. 
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BAB I  
 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang  berdasarkan  

Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1995.  Bangsa  Indonesia  telah  

melaksanakan  pembangunan  yang  pesat  dalam  kehidupan  nasional  yang  

perlu  dilanjutkan  dengan  dukungan  seluruh  potensi  masyarakat.  Agar 

proses  pembangunan  selanjutnya  berjalan  lancar  perlu  adanya  hubungan  

yang selaras  serasi  dan  seimbang  antara  Anggaran  Pendapatan  dan  

Belanja  Negara  secara  dinamis  dan  proporsional  dalam  rangka  

pelaksanaan  pembangunan  yang  bertanggung  jawab. 

Sebagai  Negara  yang  berkembang  Negara  Republik  Indonesia  

telah  menggalakkan  pembangunan  di segala  bidang,  yaitu  pembangunan  

bidang  ekonomi,  sosial  budaya dan  hukum. Bidang-bidang  tersebut  

mempunyai  tujuan  yang  sama    dengan  yang  terdapat  pada  pembukaan  

Undang-Undang Dasar  1945  alenia keempat,  yaitu  untuk  mencerdaskan  

kehidupan  bangsa   dan  untuk  mensjahterakan   rakyat  Indonesia  secara  

adil  dan  makmur. 

Pembangunan  Nasional  adalah  kegiatan   yang  berlangsung  terus  

menerus  dan  berkesinambungan   yang  betujuan  untuk meningkatkan 

kesejahteraan  rakyat  baik  materiil  maupun  spiritual. Untuk  merealisasikan  

tujuan tersebut  perlu  banyak  memperhatikan  masalah  pembiayaan  

pembangunan.  Salah satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu  
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bangsa  yaitu  dengan menggali  sumber  dana  yang   berasal  dari  dalam  

negeri   yang  berupa  pajak. Pajak  digunakan  untuk  membiayai  

pembangunan  yang  berguna  bagi  kepentingan  bersama. 

Pembangunan  Nasional  Indonesia  pada  dasarnya  dilakukan  oleh  

masyarakat  bersama-sama  pemerintah.  Oleh karena  itu  peran masyarakat  

dalam  pembiayaan  penbangunan  harus  terus  ditumbuhkan  dengan  

meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  kewajibannya  membayar  

pajak. 

Dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  Negara  dari  sektor  pajak,  

dapat  dilakukan  dengan  intensifikasi  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  

kesadaran  masyarakat (Wajib  Pajak)  dalam  memenuhi  kewajibannya 

membayar  pajak  sebagai  bentuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pembangunan. 

Mengoptimalkan  dan  mengefektifkan  penerimaan  dari sektor  pajak  ini  

tergantung  pada  kedua  belah  pihak,  yaitu  pemerintahan  sebagai  aparat  

perpajakan  dan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak atau  yang  dikenai  pajak. 

Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  Negara  berdasarkan   

Undang-Undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  dapat  jasa  timbal              

(kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  diajukan  dan  yang  digunakan  untuk  

mambayar  pengeluaran  umum ( Mardiasmo, 2002 : 1) 

Berlakunya UU No.6 tahun 1983 tentang ketentan umum dan tata cara 

perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2000. Maka 

sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan self assesment 
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system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak 

sendiri. 

2. Wajip pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Namun mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya 

tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama di pedesaan maka 

belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk 

mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya dengan baik. Oleh karena itu 

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dilakukan pendataan terhadap 

objek dan subjek pajak PBB. Pada dasarnya PBB menggunakan dua sistem 

pemungutan yaitu Official assesmet system yang mana kedua sistem ini 

diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu self assesment system diterapkan 

dalam kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), 

sedangkan official assesment system diterapkan dalam penentuan besarnya 

PBB. PBB dibayar 1 tahun sekali, walaupun dibayar 1 tahun sekali tidak semua 

wajip pajak dapat membayar pajaknya tepat pada waktunya sehingga realisasi 

penerimaan PBB tidak sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh KPP. Hal 

ini dikarenakan waktu pembayaran PBB tidak sesuai dengan keadaan dan 

kondisi keuangan wajib pajak. Selain itu kurangnya kesadaran dari wajib pajak 
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itu senditri . Wajib pajak yang tidak membayar PBB maka akan mendapat 

Surat Tagihan PBB (STP PBB) dan batas waktu pelunasan STP selambat-

lambatnya 1 bulan sejak STP diterima wajib pajak. 

Adanya perubahan dalam sistem perpajakan yaitudari sistem manual 

ke sistem modernisasi, menyebabkan pula perubahan pada sistem pembayaran 

PBB. Perubahan tersebut yaitu adany sistem pembayaran on line, hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dalam perpajakan dan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak khususnya PBB. Akan tetapi sistem 

pembayaran dengan cara Non SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran) tidak 

digunakan lagi dan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran) masih digunakan 

dalam kegiatan pembayaran PBB, jadi setelah adannya peraturan baru yaitu 

sistem modernisai terdapat 3 sistem pembayaran yaitu Non SISTEP, SISTEP 

an On Line. Setelah adanya perubahan ini diharapkan wajib pajak membayar 

PBB dengan tepat waktu sehingga tidak terjadi penunggakan penerimaan dari 

PBB mengalami peningkatan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil Tugas 

Akhir yang berjudul ” ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN SEBELUM ATURAN BARU DAN SESUDAH 

ATURAN BARU ”. 
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum 

peraturan baru? 

2. Bagaimanakah sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan sesudah 

aturan baru? 

3. Bagaimanakah target dan realisasi penerimaan PBB sesudah aturan baru 

dilaksanakan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum 

aturan baru pada  . 

2. Untuk mengetahui sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan sesudah 

aturan baru . 

3. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan PBB sesudah aturan 

baru dilaksanankan. 
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D. Manfaat   Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang  

sistem pembayaran pajak bagi dunia pendidikan. 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Analisis Sistem 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru dan 

Sesudah Aturan Baru. 

b. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

serata bagi bahan masukan dibidang penelitian yang sejenis. 

c. Bagi Pembaca  

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca tentang 

Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum 

Aturan Baru dan Sesudah Aturan Baru. 

B. Manfaat praktis 

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan 

dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat untuk dijadikan panduan 

mengenai Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Sebelum Aturan Baru dan Sesudah Aturan Baru. 
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E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang 

bertujuan memudahkan jalan pikiran untuk memahami secara keseluruhan isi 

Tugas Akhir. 

1. Bagian pengantar TA, Judul TA, penegasan, abstrak, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, lampiran. 

2. Bagian utama TA 

BAB I    Pendahuluan 

Yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II  Landasan Teori 

 Bab ini menceritakan tentang tori-teori atau konsep-konsep yang 

mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

 Berisi tentang metode-metode dalam penelitian. 

BAB IV Pembahasan 

  Bab ini membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

F. Bagian Pelengkap TA 

Daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Analisis 

Analisis adalah Pengarahan suatu pokok atas berbagai bagian dan 

penelaahan bagian itu sendiri dan hubungannya antar bagian itu untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keselurahan 

(Depdiknas, 2005:37). 

 

B. Sistem 

Dalam setiap melakukan kegiatan perlu ditekankan bahwa pencapaian 

tujuan akan lebih efektif dan efisien pabila setiap orang yang terlibat mau 

bekerja sama. Untuk mencapai suatu tujuan maka setiap orang harus 

memikirkan terlebih dahulu kemudian merencanakan bagaimana cara 

mencapai tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan 

suatu sistem. 

Menurut Mulyadi (2001:01) “ Sistem adalah sekelompok unsur yang erat 

hubungannya dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu.” 

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja 

bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, sekelompok dari pendapat, 

peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, cara 

metode yang teratur untuk melakukan sesuatu (KBBI, 2005: 495). Unsur dalam 
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sistem ada 5 (lima) antara lain : Dokumen yang digunakan, catatan akuntansi 

yang digunakan, fungsi yang terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem 

dan pengendalian intern. 

C. Pembayaran 

Pembayaran dalah perbuatan membayarkan atau membayar (KBBI, 

2005:79). Menurut Suharno (2003:51) “ Pembayaran adalah Tindakan yang 

dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) 

terutang di tempat pembayaran”. 

D. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

Menurut R. Santoso Brotodiharjo  (dalam Waluyo dan Wirawan 

B.ilyas  2002 :  4) Pajak adalah iuran kapada Negara yang dapat 

dipaksakan yang teritang oleh yang membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pegeluran 

umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo 

2002:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara  berdasarkan 

Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan 

bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara yang dapat 

dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan (Kontraprestasi) secara langsung, 

dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

yang berhubungan dengan tugas Negara. 

E. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan 

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 

Tahun1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.  

PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 

terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau 

bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan 

besarnya pajak. 

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak ”objek PBB adalah Bumi dan 

atau Bangunan”. 

a. Bumi adalah permukaan tanah (tanah dan perairan) dan tubuh bumi 

yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. 

Contoh: Sawah, ladang, kebun ,tanah, pekarangan, tambang dll 
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b. Bangunan adalah kontruksi tehnik yang ditanan atau dilekatkan secara 

tetap pada anah dan atau perairan. 

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung 

bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, 

taman mewah, fasilitas lain yang memberikan manfaat, jalan tol, 

kolam renang, anjungan minyak lepasnpantai, dll. 

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Yang Tidak Dikenakan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Menurut Direktorat Jendral Pajak objek pajak yang tidak 

dikenakan PBB adalah objek pajak yang: 

a. Digunkan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, 

gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi,dan lain-

lain. 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis 

denan itu. 

c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang 

belum dibebani suatu hak. 

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, berdasarkan atas perlakuan 

timbal balik. 

e. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
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4. Subyek Pajak dan Obyek Pajak 

 Subyek pajak 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, dan atau; 

d. Menguasai bangunan, dan atau; 

e. Memperoleh manfaat atau bangunan. 

Wajib pajak adalah subyek pajak yang dikenakan kewajiban 

membayar pajak. 

5. Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Menurut Azhari A.Samudra (1995:81) ”Asas Pajak Bumi dan 

Bangunan” terdiri dari: 

a. Sederhana 

 Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu reformasi dalam 

bidang perpajakan. Beberapa jenis pungutan atau pajak yang 

dikenakan terhadap tanah telah dicabut. Jenis pajak atau pungutan 

yang dicabut itu adalah Pajak Rumah Tangga 1908, Pajak Kekayaan 

1932, Pajak Jalan 1942 dll. 

b. Adil 

 Adil dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimaksudkan lebih 

pada objeknya. Dari objek pajak terbesar hingga terkecil akan 

dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan 

kemampuan wajib pajak. 
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c. Kepastian Dalam Hukum 

  Dengan diundangkannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan 

didukung oleh peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, dan 

keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang merupakan 

pedoman bagi masyarakat, atau dengan perkataan lain masyarakat tidak 

menjadi ragu-ragu untuk melaksanakan kewajibannya. 

d. Gotong Royong 

 Asas ini lebih tercermin pada semangant keikutsertaan masyarakat 

dalam mendukung pelaksanaan dalan undang-undang Pajak Bumi dan 

Bangunan. Dari yang mempunyai kemampuan membayar terbesar 

hingga terkecil bersama-sama bergotong-royong untuk membiayai 

pembangunan. 

6. Cara Mendaftarkan Objek Pajak 

 Menurut Direktorat Jendral Pajak orang atau Badan yang menjadi 

subjek PBB harus mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor 

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah 

kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP 

Pratama, KP PBB, KP2KP atau KP4 setempat. 
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7. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)”. 

NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri 

keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta 

memperhatikan : 

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 

terjadi secara wajar 

b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang 

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui 

harga jualnya. 

c. Nilai perolehan baru. 

d. Pnentuan Nilai Jual objek Pajak Pengganti. 

8. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) 

  Menurut muda markus (2005:414) “Besarnya NJOP ditentukan 

berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli bumi 

dan bangunan yang terjadi secara wajar. Tetatpi jika tidak terdapat 

transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 

dengan objek pajak yang sejenis atau ditentukan melalui nilai perolehan 

baru atau ditentukan nilai NJOP pengganti. 

 

 

 



 15

 

9. NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak) 

  NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang 

tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah 

Kabupaten/Kota stingi-tinggginya Rp. 12.000.000, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 

satu kali dalam satu tahun Pajak. 

b. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang 

mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang 

nilainnya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak 

lainnya. 

10.  Dasar Penghitungan pajak Bumi dan bangunan (PBB) 

  Obyek pajak Dasar penghitungahn PBB adalah Nilai Jual Kena 

Pajak(NJKPO). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut: 

a. Perkebuanan adalah 40% 

b. Objek Pajak Kehutanan adalah 40% 

c. Objek Pertambangan adalah 20% 

d. Objek Pajak lainnnya (Pedesaan dan Perkotaan): 

  Apabila NJOP-nya >Rp. 1000.000.000,00 adalah 40%  dan 

Apabila NJOP-nya <Rp. 1000.000.000,00 adalah 20%. 

11.  Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

 Besarnya tarif PBB adalah 0,5 %. 
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12.  Saat Yang Menentukan Pajak Terutang 

  Menurut Direktorat Jenderal Pajak saat yang menentukan pajak 

terutang atau kurang bayar adalah keaadaan pajak pada tanggal 1 Januari. 

Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi 

setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. 

Contohnya: A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 1996. 

Kewajiban PBB tahun 1996 masih menjadi tanggung jawab A. 

Sejak tahun 1997 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B. 

13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

  Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi wajib 

pajak untuk wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan 

dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

yang terutang. Wajib pajak dapat memperoleh SPOP secara gratis pada 

KPP, Kantor pelayanan penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), 

atau Kantor penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) adalah surat keputusan 

kepala kantor kpp mengenai pjk terutang yg hrs dibayar dalam 1 (satu) 

tahun pajak. Wajib Pajak berhak menerima SPPT PBB setiap tahun pajak 

setelah menyerahkan SPOP dan SPPT dapat diperoleh Wajib Pajak 

diKantor Kelurahan/Desa/ditempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain 

yang ditunjuk. 
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15. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) 

  Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (SURAT TAGIHAN  

PAJAK PBB) adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk melakukan 

tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SURAT KETETAPAN PAJAK) yang 

tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau 

denda administrasi. Batas waktu pelunasan SURAT TAGIHAN  PAJAK 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal SURAT TAGIHAN  

PAJAK diterima Wajib Pajak. 

 
16. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah surat atau blangko 

pembayaran yg dijadikan Wajib Pajak sbg tanda bukti bahwa Wajib Pajak 

telah melunasi PBB. 

17. Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) 

Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) adalah rekapitulasi 

penerimaan dari masing-masing desa kepada DISPENDA dengan tindakan 

kepada KPP.  

18. Tempat Pembayaran PBB 

 Wajib Pajak yg telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT), Surat Ketetatapan Pajak (STP)  dan Surat Tagihan Pajak 

Bumi dan Bangunan (STP) dari KPP atau  disampaikan lewat Pemerintah 

Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yg telah 

ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. 
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19. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

 Menurut Muda Markus (2005:425) “Tata Cara Pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan” yaitu Wajib Pajak mengambil SPPT nya di 

kelurahannya lalu membayarnya ke tempat yg telah 

ditentukan,pembayaran SPPT paling lambat pada tanggal jatuh tempo 

pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima dari 

kelurahan. Sedangkan menurut UU no. 12 Tahun 1994 pasal 11 Tata cara 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

 
a.  Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

(SPPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi 

selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib 

Pajak 

b. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 harus dilunasi selambat-

lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh 

Wajib Pajak 

c. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar 

atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, 

yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk 

jangka waktu paling lama 24 bulan  

d. Denda administrasi sebagaimana telah dimaksud dalam ayat 3 ditambah 

dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat 
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Tagihan  Pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan 

sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan  Pajak oleh Wajib Pajak 

e. Pajak yang terutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain 

yang ditunjuk oleh menteri keuangan. 

f. Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(a),(b),(c),(d),(e), diatur oleh menteri keuangan. 

  Menurut Surat Dirjen Pajak S-04/PJ.13/2007 tentang 

pembayaran/penyetoran PBB dalam rangka implementasi Modul 

Penerimaan Negara (MPN), adalah sebagai berikut: 

a. Pembayaran PBB sektor pedesaan dan perkotaan dilakukan di Tempat 

Pembayaran PBB (TP-PBB), baik secara langsung maupun melalui 

Petugas Pemungut. 

b. Pembayaran PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan non-

migas dilakukan di Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak PBB (SSP PBB). 

c. Pembayaran PBB sektor pedesaan dan perkotaan sebagaimana pada butir 

2, Tempat Pembayaran PBB (TP-PBB) menyetorkan penerimaan PBB ke 

Bank/Pos Persepsi setiap hari jum’at atau hari kerja berikutnya apabila hari 

jum’at libur dengan menggunakan formulir surat setoran tempat 

pembayaran PBB (SSPBB). 

 

d. Pembayaran PBB sektor perkebunan,perhutanan, dan pertambangan non-

migas sebagaimana dimaksud pada butir 3, sebagaimana dimaksud pada 
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butir 4, dan penyetoran penerimaan PBB ke Bank/Pos Persepsi 

sebagaimana dimaksud pada butir 5, dinyatakan sah setelah mendapatkan 

Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP).  

e. Atas pembayaran/penyetoran penerimaan PBB atau BPHTB ke Bank/Pos 

Persepsi, Wajib Pajak/TP-PBB diberikan bukti pembayaran/penyetoran 

yang berupa: 

1) Bukti Penerimaan Negara (BPN), atau 

2) Formulir SSB/SSP PBB/SSPBB yang diterangkan NTPN serta 

elemen lain sebagai validasi pembayaran/penyetoran. 

F. Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

  Sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelum adanya 

peraturan baru ada 2 macam sistem yaitu Non SISTEP dan SISTEP, karena 

kurangnya pelayanan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka 

Dirjen Pajak mengeluarkan aturan yaitu Kep. Dirjen Pajak No. SE-

14/PJ.6/2004 dan No. SE-42/PJ.6/2004 sehingga setelah adanya peraturan 

baru terdapat 3 macam sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 

Non SISTEP,SISTEP dan On-Line. 

  Berikut ini penjelasan mengenai sistem pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan: 

a. Non SISTEP 

 Non SISTEP adalah prosedur pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) melalui tiga tempat pembayaran yaitu Bank Persepsi. 

Kantor Pos dan Giro dan melalui petugas yang berwenang. Menurut 
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Keputusan Menteri Keuangan No.1005/KMK. 04/1985 ketentuan Non 

SISTEP adalah sebagai berikut: 

1) Tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Bank, Kantor 

Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. 

2) Pajak Bumi dan Bangunan dibayar melalui petugas pemungut yang 

ditunjuk untuk itu maka setiap hari Petugas Pemungut tersebut 

wajib menyetor hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

ke Kantor Pos dan Giro setempat atau cabang Bank Pemerintah 

setempat. 

3) Semua saldo Bank yang berasal dari penyetoran Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) melalui rekening Kas Negara Persepsi setiap hari 

dipindah bukukan ke rekening Induk Kas Negara pada cabang 

Bank pemegang rekening Induk  Kas Negara. 

  Menurut Direktorat Jenderal Pajak (1992:73) sstem 

pembayaran PBB dengan Non SISTEP ada tiga pembayaran PBB yaitu: 

1) Melalui Bank Persepsi yaitu Bank pemerintah kecuali Bank 

Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Tabungan Negara 

(BTN) yang berada didaerah tingkat II di mana objek pajak 

terhutang. 

2) Melalui Kantor Pos dan Giro di mana objek pajak terhutang. 
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3) Melalui petugas pemungut yang secara resmi ditunjuk oleh 

Walikota/bupati Kepala Daerah Tingkat II. Sedangkan untuk DKI 

Jakarta ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. 

Berikut ini bagan alir dari system pembayaran PBB dengan Non 

SISTEP: 

b. Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) 

Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) adalah tata cara pembayaran, 

penyetoran, pelimpahan, dan pembagian hasil pelimpahan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) melaui tempat pembayaran yang telah ditentukan. 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan dengan 2 

(dua) cara yaitu pembayaran langsung ke tempat pembayaran dan 

pembayaran melalui petugas pemungut (Suharno, 2003:51). 

Menurut Muda Markus (2005:426) pokok-pokok ketentuan SISTEP 

adalah sebagai berikut: 

1) Tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bank yang telah 

ditunjuk unuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

2) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya dapat dilakukan 

dalam 1 (satu) kali pembayaran/sekaligus dalam arti jumlah pajak 

terutang tidak dapat duangsur atau dicicil. 

3) Penyampaian SPPT untuk 1 (satu) wilayah pemerintahan tertentu kepada 

wajib pajak dilakukan secara serentak/dalam perode tertentu sehingga 

tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
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untuk 1 (satu) wilayah pemerintahan seragam, yaitu 1 (satu) tanggal 

jatuh tempo. 

4) Ketentuan tanggal   jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) yang seragam dapat diberlakukan misalnya untuk satu wilayah 

pemerintahan kecamatan. Dengan demikian, dimungkinkan bagi 

kecamatan yang berbeda mempunyai tanggal jatuh tempo berbeda. 

Penentuan tanggal jatuh tempo secara berbeda-beda dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya penumpukan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) pada saat tanggal jatuh tempo yang sama. 

5) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB harus sudah tersedia di tempat 

pembayaran sebelum SPPT diterima oleh wajib pajak. 

6) Untuk semua sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus diterbitkan 

SPPT. 

7) Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota hanya ada satu Bank atau Kantor 

Pos Operasional V. 

8) Jika ada 1 (satu) kabupaten/kota terdapat lebih satu Bank atau Kantor 

Persepsi maka jumlah Bank Persepsi di batasi sebanyak-banyaknya tiga 

jenis bank, sedangkan Bank/Kantor Pos Operasionalnya tetap satu. 

9) Pembuatan Buku Induk PBB, SPPT, STTS satuannya adalah 

Desa/Kelurahan dan Nomor Seri SPPT-nya dibuat urut per 

Desa/Kelurahan. 



 24

10) Tempat pembayaran harus terletak didalam wilayah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan, dan diusahakan dapat dijangkau dengan mudah oleh 

wajib pajak. Apabila wajib pajak melunasi kewajiban PBB-nya melaui 

transfer atau pemindahbukuan, pengiriman uang melalui bak atau wesel 

pos, pada dokumen disamping mencantumkan nama wajib pajak, nomoe 

seri SPPT. Atas pembayaran PBB melalui pemindah bukuan/transfer, 

STTS-nya dikirim langsung ke wajib pajak oleh tempat pebayaran. 

Menurut Direktorat Jenderal Pajak  (1992:81) ada dua tempat 

pembayaran yaitu: 

1) Pembayaran langsung ke tempat pembayaran yaitu wajib pajak membayar 

lansung ke tempat pembayaran yang tela ditetapkan. 

2) Melaui petugas pemungut yaitu wajib pajak membayar atau melunasi 

PBB-nya melalui petugas pemungut sebagai bukti pembayaran akan 

diberikan Tanda Terima Sementara (TTS). 

Teller bank Jatim untuk objek pajak yang berada di wilayah Propinsi Jawa 

Timur, ATM dan Counter Teller BPD Bali untuk objek pajak yang berada di 

Propinsi Bali, ATM BCA, ATM BII, ATM Mandiri di mana saja untuk objek 

pajak di seluruh Indonesia. 

 Menurut KEP-383/PJ. /2002 pembayaran PBB melalui sistem Pembayaran 

On-Line sebagai berikut: 
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1) Wajib pajak mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data yang 

lengkap dan benar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode mata anggaran 

pemerintah PBB, masa tahun pajak. 

2) Membuka menu pembayaran pajak. 

3) Mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam 

angka 1 diatas secara tepat, lengkap dan benar. 

4) Meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari nama dan alamat wajib pajak 

yang muncul pada tampilan. 

5) Mengisi elemen data lainnya yang diperlukan dala tampilan berikutnya 

secara tepat. 

6) Mengambil hasil keluaran fasilitas alat transaksi Bank yang disetarakan 

dengan SSP. 

7) Mengecek kebenaran SSP yang diperoleh. 

8) Melaporan SSP ke KPP sesuai dengan keentuan yang berlaku. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang Barat yang beralamatkan di Jalan Pemuda No.1  Semarang Barat. 

 

B. Obyek Penelitian    

Obyek kajian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titiik 

perhatiaan suatu penelitian (Arikunto Suharsimi, 2002 : 9). Obyek kajian 

dalam penelitian ini adalah Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Sebelum Aturan Baru dan Sesudah Aturan Baru Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan Tgas Akhir ini digunakan tiga macam metode 

pengumpulan data antara lain:  

1.  Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi secara langsung mengajukan pertanyaan yang disusun 

sistematis dengan prosedur yang terstandar (Suharsimi Arikunto, 

2006:222). Metode Pengumpalan data ini dilakukan dengan cara Tanya 

jawab secara langsung kepada pegawai dan petugas yangberhubungan 
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dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Semarang Barat. 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah pengumpulan langsung suatu objek yang akan 

diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai penelitian. Observasi dilakukan penulis dengan mengamati 

bagaimana sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. 

3. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau atau 

variable yang berupa catatan, trankrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya Suharsimi Arikunto (2000:106). 

Meetode dokumentasi ini digunakan untuk menumpulkan data penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

D. Jenis Data 

  Dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan dua macam data 

antara lain: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang langsung diperoleh dan dikumpulksn 

langsung dari sumbernya dan diolah sendiri. Dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini data yang ada dipeoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan 
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Pajak Pratama Semarang Barat, dan merupakan data yang sesungguhnya 

dalam praktek. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua setelah melalui 

perantara seperti buku-buku, majalah, brosur, dan media lainnya. 

Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

pustaka yang meliputi Undang-undang, Majalah Berita Pajak, Surat 

Edaran Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak dan lain-lain. 

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data yang dibedakan menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisa 

menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesempatan. Sedangkan analisis 

kuantitatif merupakan analisis yang berwujud angka-angka hasil perhitungan 

atau pengukuran yang diproses untuk mendapat data unit. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini teknik analisis data yang penulis 

gunakan adalah analisis kualitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan  Bangunan (PBB) Sebelum 

Aturan Baru (1985-2004) Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan 

No 1005/KMK.04/1985 dan Keputusan Dirjen Pajak No. SE-

11/PJ.6/1994 

Sistem pembayaran PBB yang di tetapkan sebelum peraturan 

terbaru meliputi Non SISTEP dan SISTEP. Aturan yang memuat tentang 

Non SISTEP terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan 

No.1005/KMK.04/1985 sedangkan peraturan yang memuat SISTEP 

terdapat pada Keputusan Dirjen Pajak No. SE-11/PJ.6/1994. Peraturan 

tersebut berlaku sejak adanya peraturan baru yaitu sejak tahun 2004, hal 

tersebut terjadi karena adanya penunggakan pembayaran PBB. Perbedaan 

antara Non SISTEP dan SISTEP terletak pada bukti pembayaran yaitu 

Non SISTEP berupa Surat Setoran Pajak (SSP) sedangkan bukti 

pembayaran SISTEP berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS).  

Berikut ini akan dijelaskan kelebihan dan kelemahan dari Non SISTEP 

maupun SISTEP. 

a. Kelebihan dari sistem pembayaran Non SISTEP antara lain: 

1) Wajib pajak dapat membayar PBB dengan tiga cara yaitu melalui Bank 

Persepsi, melalui kantor pos dan giro dan melalui petugas pemungut. 

  2) Adanya koordinasi antara Bank Persepsi, kantor pos dan giro mengenai 

penerimaan PBB mengurangi kesalahan atau ketidakcocokkan 

pencatatan. 
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  3) Dilakukan pembuatan LMP dan DRPM secara rutin sehingga mudah 

mengetahui jumlah penerimaan PBB per minggu, selain itu mudah 

dilakukan pencocokan antara LMP dan nota kredit.  

b. Kelemahan dari sistem pembayaran Non SISTEP antara lain : 

1) Banyaknya bagian yang terkait LMP dan dokumen yang digunakan 

menyebabkan tidak efektif dan efisien dalam administrasi penerimaan 

PBB. 

2) Tidak terlihatnya administrasi penomoran penerimaan PBB dari desa ke 

tempat pembayaran, sehingga menyebabkan penerimaan PBB tidak 

langsung disetorkan ke tempat pembayaran oleh petugas pemungut 

karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.  

3)  Terjadi keterlambatan laporan mingguan dari Bank Operasional III. Hal 

ini disebabkan karena terjadinya keterlambatan penerimaan PBB dari 

petugas pemungut ke tempat pembayaran, sehingga akan mengakibatkan 

pula keterlambatam pada laporan penerimaan mingguan PBB. 

Sedangkan kelebihan dan kelemahan dari sistem pembayaran dengan 

SISTEP sebagai berikut: 

a. Kelebihan dari sistem pembayaran dengan SISTEP antara lain: 

1) Dengan satu tempat pembayaran dalam satu wilayah, maka akan mudah 

diadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penerimaan PBB. 

2) Administrasi dalam penerimaan PBB dilakukan dengan dukungan 

komputer sehingga akan mempercepat kegiatan dalam administrasi 

tersebut. 
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3) Penyampaian SPPT dalam satu wilayah kepada wajib pajak dilakukan 

secara bersamaan atau serentak dalam periode tertentu sehingga tanggal 

jatuh tempo pembayaran PBB cuma ada satu tanggal jatuh tempo atau 

secara otomatis tidak perlu diadakan pengelompokan atau pemisahan 

tanggal jatuh tempo. 

4) Tempat pembayaran PBB terletak pada satu wilayah kecamatan yang 

bersangkutan, sehingga wajib pajak dapat menjangkau dengan mudah. 

b. Kelemahan dari sistem pembayaran dengan SISTEP antara lain: 

1) Terjadi pengendapan penerimaan PBB di petugas pemungut dan di tempat 

pembayaran. Hal ini terjadi karena petugas pemungut tidak langsung 

menyerahkan hasil penerimaan PBB ke tempat pembayaran. 

2) Hasil penerimaan PBB kadang disalahgunakan untuk kebutuhan lain oleh 

petugas pemungut, sehingga akan bcrpengaruh pada jumlah penerimaan 

PBB yang tidak sesuai dengan, jumlah yang sebenarnya. 

3) Walaupun sudah dilakukan monitoring dan konfirmasi tetapi pengendapan 

penerimaan PBB masih tcrjadi pada petugas pemungut dan tempat 

pembayaran. 

4) Terjadi keterlambatan Laporan Pencrimaan Mingguan (LMP). Hal ini 

terjadi karena administrasi penyetoran penerimaan PBB dari petugas 

pemungut ke tempat pembayaran tidak tertib, sehingga akan 

mempengaruhi pada bagian lain yang berkaitan dan mengakibatkan 

keterlambatan pada laporan penerimaan PBB. Diatas sudah disebutkan 
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tentang kelebihan dan kelemahan dari sistem pembayaran dengan Non 

SISTEP don SISTEP. Berikut ini penjelasan dari kedua sistem tersebut: 

1. Non SISTEP 

Berikut ini akan dijelaskan dari masing-masing unsur dalam sistem 

pembayaran PBB dengan Non SISTEP antara lain: 

a. Bagian-bagian yang terkait dalam pembayaran PBB dengan Non SISTEP.  

1) Bagian Penetapan 

Pada bagian penetapan bertugas meneliti dan mencocokkan 

hasil keluaran yang berupa KDH, SPPT/SKP/STP, DHKP, DHKT, 

STTS kepada wajib pajak. 

2)  Bagian Pengolahan Data dan Informasi 

Pada bagian ini bertugas melaksanakan pekerjaan 

pengolahan data keluaran berupa SPPT, STS, Buku Induk, SKP, 

DKT, STP, DHKT dan lainnya. Selain itu pada bagian Pengolahan 

Data dan Informasi juga bertugas melakukan perekaman 

penerimaan dana sisa pajak terutang PBB yang digunakan untuk 

menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). 

3)  Bagian Penerimaan 

Pada bagian ini bertugus menerima Nota Debet dan Nota 

Kredit dari Bank Persepsi dan Bank Operasional III yang akan 

dicatat pada buku penerimaan PBB tahun yang bersangkutan. 

Kemudian dibuat laporan evaluasi penerimaan PBB, selain itu juga 
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digunakan untuk pemantauan terhadap pembayaran, penyetoran, 

pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB. 

  b. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembayaran PBB dengan Non 

SISTEP  

1 ) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

Dokumen ini digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk 

memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. 

SPPT diterbitkan berdasarkan data objek Pajak yang terdapat pada 

Direktorat .Jenderal Pajak dan didalam administrasi PBB, SPPT 

merupakan dasar Pembayaran PBB. 

2) Surat Tanda Setoran (STS) 

Dokumen ini merupakan surat yang diterima wajib pajak 

setelah melakukan pembayaran PBB. Dokumen ini terdiri dari 4 

bagian yaitu lemhar ke-1 untuk wajib pajak, lembar ke-2 untuk 

KPKN, lembar ke-3 untuk KPP pratama dan lembar ke-4 LIMA 

arsip bank atau kantor pos dan giro. 

3)  SSP (Surat Setoran Pajak) 

SSP (Surat setoran Pajak) adalah surat yang merupakan 

wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran PBB yang terutang ke kas negara melalui bank atau 

kantor pos dan giro atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk 

oleh Mentcri Keuangan. Dokumen ini terdiri dari empat rangkap 

yaitu lembar ke-1 untuk wajib pajak, lembar ke-2 untuk KPKN, 
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lembar ke-3 untuk KPP Pratama dan lembar ke-4 untuk arsip bank 

atau kantor pos dan giro. 

4)  SPP (Surat Pengantar Pengiriman) 

   Dokumen ini mcrupakan surat yang digunakan untuk 

pengantar pengiriman pcnerimaan PBB oleh bank atau kantor pos 

dan giro kepada KPP Pratama. 

5) DSH (Daftar Setoran Harian) 

DSH (Daftar Setoran Harian) merupakan suatu dokumen yang 

digunakan untuk mencatat penerimaan PBB setiap hari yang 

diterima oleh KPP pratama dari wajib pajak. 

6)  DPB (Daftar Penerimaan Bulanan) 

   Dokumcn ini merupakan rekapitulasi dari daftar setoran 

harian PBB. DPB (Daftar Peneriman Bulanan) digunakan untuk 

mengetahui perkembangan yang terjadi dalam penerimaan PBB. 

7)  GIR 

Dokumen ini merupakan suatu formulir yang digunakan 

untuk administrasi dalam pembayaran PBB. GIR terdiri dari enam 

bagian yaitu GIR.5 merupakan formulir yang digunakan untuk 

membayar PBB melalui kantor pos dan giro, GIR. 6 merupakan 

scbuah resi yang ditempelkan di GIR. 5 yang gunanya sebagai 

bukti pembayaran PBB, GIR. 7 merupakan formulir dari 

pertanggungan dari GIR. 5, GlR 8 merupakan formulir 

pemindahbukuan dari rekening "KIPDA qq KPKN" ke rekening 
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"induk kas negara", GIR. 52 merupakan surat saldo penerimaan 

dari PBB, GIR. 101 merupakan rekening Koran KPKN di Sentral 

Giro (SG) atau Gabungan Sentral Giro (SGG). 

c. Catatan yang digunakan dalam pembayaran PBB dengan sistem 

pembayaran Non SISTEP  

1)  Catatan Nota Debet/Nota Kredit 

Catatan ini digunakan untuk mencatat nota debet atau nota 

kredit yang telah diterima dari bank dan digunakan untuk mcncatat 

pembagian hasil penerimaan PBB 

2)  Himpunan Nota Debet/Nota Kredit Bank 

Catatan ini digunakan untuk mencatat nota debet atau nota kredit 

yang  telah dibagikan sesuai dengan prosentase yang telah 

ditentukan. 

3) Buku biaya pungut PBB 

Catatn ini digunakan untuk mencatat biaya pungut PBB ke Dirjen 

pajak dan Daerah propinsi dan daerah kabupaten. 

d. .Jaringan Prosedur Pemabayaran PBB yang Membentuk Sistem 

pemabayaran Dengan Non SISTEP  

1) Prosedur Pembayaran PBB 

a) Prosedur pembayaran melalui Bank Persepsi 

Wajib pajak dapat membayar pajaknya pada Bank Persepsi 

di wilayah Daerah hingkat II tempat objek pajak. Pada dasarnya, 

pembayaran tidak boleh dilakukan pada Bank di luar Daerah 
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T'ingkat II yang bersangkutan. Jumlah pajak yang akan dibayar 

ditulis pada formulir Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap enam, 

kemudian wajib pajak menyerahkan SSP tersebut beserta 

uangnya kcpada petugas Bank yang bersangkutan sesuai jumlah 

yang tcrtulis dalam SSP (sesuai dcngan besarnya pajak PBB yang 

terutang). Setclah pajak tersebut dibayar, wajib pajak menerima 

SSP warna putih dan warna merah muda. SSP warna merah 

muda oleh wajib pajak dikirim ke KPP Pratama sedangkan SSP 

warna putih dijadikan arsip oleh wajib pajak sebagai tanda bukti 

pembayaran PBB. 

b) Proscdur pembayaran melalui kantor pos dan giro  

Pembayaran melalui kantor Pos dan Giro dapat dilakukan pada 

Kantor Pos dan Giro di Wilayah Daerah Tingkat II tempat objek pajak. 

Pembayaran PBB dilakukan dengan mengisi SSP rangkap tiga serta 

satu lembar GIR.5 berdasarkan SPPT yang telah diterimanya. 

Kemudian SSP dan GIR.5 yang telah diisi diserahkan kepada petugas 

Kantor Pos dan Giro. Wajib pajak menerima SSP warna putih, SSP 

merah muda, segi bukti setor GIR.5 yang sudah ditempeli carik asli 

GIR.6. SSP warna putih di,jadikan arsip oleh wajib pajak sedangkan 

SSP warna merah muda oleh wajib pajak dikirim kc KPP P'ratama 

. c) Prosedur pembayaran PBB melalui petugas pemungut 

Wajib pajak membayar pajaknya kcpada petugas pemungut pajak 

dalam wilayah pemungutan yang meliputi tcmpat objek pajak. Wajib 
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pajak menyerahkan uang pembayaran kcpada petugas kemudian akan 

menerima tanda  pembayaran PBB. 

Dalam waktu 24 jam, petugas pemungut pajak menyetorkan hasil 

penerimaan PBB ke Bank perscpsi atau Kantor Pos dan Giro di wilayah 

Daerah Tingkat 11 yang bersangkutan. Selunjulnyu bank Persepsi atau  

Kantor Pos dan Giro mengadministrasikan penerimaan pembayaran PBB 

dari petugas pemungut. 

2) Prosedur Pemindahbukuan Penerimaan PBB 

Semua saldo Bank yang berasal dari penyetoran PBB melalui 

rekening Kas Negara Persepsi setiap hari dipindahbukukan ke Rekening 

Induk kas Negara pada cabang Bank pemegang Induk Kas Negara. Atas 

pemindahbukuan tersebut maka setiap hari cabang Bank menerbitkan nota 

kredit rangkap empat. Lembar ke-1 dikirim untuk KPKN,  lembar ke-2 

dikirim untuk KPP Pratama, lembar ke-3 dikirim untuk KIPDA dan lembar 

ke-4 setempat untuk arsip bank. Pada setiap nota kredit setoran PBB harus 

dicantumkan  nama, alamat wajib pajak serta tahun pajaknya sesuai dengan 

SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi oleh wajib pajak. Demikian pula 

pembayaran/penyetoran PBB melalui kantor pos dan giro. 

 Apabila PBB dibayar melalui petugas Pemungut yang ditunjuk Dirjen 

pajak, maka petugas pemungut tersebut wajib menyetorkan hasil pungutan 

pajaknya setiap hari ke cabang Bank Persepsi atau ke Kantor Pos dan Giro 

setempat, dan wajib pula menyampaikan laporan mengenai hasil penerimaan 

PPB kepada KIPDA setempat. 
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3) Prosedur Pembagian Hasil Penerimaan PBB 

Atas perintah KPP Pratama, Bank atau Kantor Pos dan Giro 

Operasional III membagi hasil penerimaarn PPB kcpada KIPDA yang berhak 

menerima sesuai dcngan ketentuan yang berlaku dan karena adanya 

pembagian tersebut maka Bank atau Kantor Pos dan Giro menerbitkan Nota 

Debet rangkap empat. Lembar ke-1 dikirim untuk KPKN, lembar ke-2 

dikirim untuk KPP Pratama, lembar ke-3 dikirim untuk Dipenda Tingkat 

II/Tingkat I (untuk DKI Jakarta) dan lembar ke-4 untuk arsip bank. Atas 

pembagian PBB tersebut maka KIPDA setempat melakukan penetapan 

pembagian hasil penerimaan PBB dengan menerbitkan Surat Keputusan 

pembagian hasil penerimaan PBB sctiap akhir bulan. 

e. Unsur Pengendalian Intern Dalam Sistem Pembayaran PBB Dengan Non 

SISTEP  

1) Organisasi 

Transaksi pembayaran PBB dilaksanakan oleh bagian-bagian 

penetapan,bagian pengolahan data dan informasi dan bagian penerimaan. 

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Hasil penerimaan PBB dari wajib pajak diotorisasi oleh bagian 

penerimaan yang bersangkutan. Dengan adanya otorisasi dan pencatatan 

yang baik akan menghindari terjadinya kesalahan atuu kecurangm dalam 

penerimaan PBB. 

3) Praktik Yang Sehat 
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Setiap dokumen yang digunakan dalam pembayaran PBB dibuat 

rangkap kemudian didistribusikan pada bagian yang bersangkutan. Hasil 

penerimaan PBB disetor kebank. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir berikut ini: 
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PEMBAYARAN PBB MELALUI PETUGAS PEMUNGUT BANK, 
POS/GIRO PADA KPP PRATAMA SEMARANG BARAT 

 

PEMBAYARAN PBB MELALUI BANK PADA  
KPP PRATAMA SEMARANG BARAT  
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BAGAN ALIR PEMBAYARAN PBB MELALUI KANTOR POS DAN 
GIRO PADA KPP PRATAMA SEMARANG BARAT 

 



 42

 

     Cara pembayaran menggunakan Non SISTEP dapat digambarkan dalam bagan 

di bawah ini:  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

 

Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro 

 

 

Petugas Pemungut 

 

Wajib Pajak 

 

Gambar.1 Bagan cara pembayaran menggunakan Non SISTEP 

A. SISTEP 

Berikut ini akan dijelaskan dari masing-masing unsur dalam sistem 

pembayaran PBB dengan Non SIS'TEP antara lain: 

 a. Bagian-bagian yang terkait dalam pembayaran PBB dengan SISTEP 

1) Bagian Penetapan 

 Bagian ini bertugas melaksanakan penelitian dan mencocokan 

hasil keluaran DHR, SPPT/SKP/STP, DHKP, DHKT, STTS dan Buku  

Induk serta menyampaikan  hasil keluaran yaitu berupa SPPT/SKP/STP, 

DHKP, DHKT, STTS kepada wajib pajak yang bersangkutan. 

2) Bagian Pengolahan Data dan Informasi 

 Tugas dari bagian ini yaitu melaksanakan pengolahan data 

keluaran yaitu berupa SPPT, STTS, Buku Induk, SKP, DKT, STP, dan 
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DHKT  serta melakukan perekaman terhadap dana sisa pajak terutang 

PBB yang akan digunakan untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).. 

3) Bagian Penerimaan 

 Pada bagian ini bertugas menerima Nota Debet/Nota kredit dari 

Bank Persepsi dan bank Operasional III yang akan dicatat dalam buku 

penerimaan PBB yang bersangkutan. Kemudian akan dijadikan laporan 

evaluasi penerimaan gunanya untuk mengetahui perkembangan 

penerimaan PBB. Bagian penerimaan juga melaksanakan penatausahaan 

pemantauan, pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil 

penerimaan PBB. 

b. Dokumen-dokumcn yang digunakan dalam pembayaran PBB dengan SISTEP. 

 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

SPPT digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan 

besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak dan diterbitkan 

berdasarkan data objek pajak yang sudah ada pada Direktorat Jenderal 

Pajak. SPPT mcrupakan surat kcputusan kepala KPP Pratama mengenai 

besarnya pajak yang harus dibayar. 

2) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 

STTS diterima oleh wajih pajak setelah melakukan pembayaran 

PBB. Selain itu STTS merupakan bukti pcmbayaran PBB. Surat ini terdiri 

dari empat (4) Iembar yaitu Iembar pertama untuk wajib pajak, lembar 

kedua untuk Dipenda, lembar ketiga untuk Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama dan lembar ke empat untuk Bank. 
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3) Daftar Penerimaan Harian (DPH) 

DPH yaitu daftar yang digunakan oleh kantor Pelaynnan Pajak 

Pratama untuk mencatat penerimann harian. DPH terdiri dari rangkap 

empat yang digunakan oleh petugas pemungut untuk mcnyetorkan hasil 

dari penerimaan PBB dari wajib pajak ke tempat pembayaran. Setelah 

DPH diregistrasi oleh tempat pcmbayaran, kemudian dikembalikan ke 

petugas pemungut yaitu lembar kesatu untuk petugas pemungut, lembar 

kedua untuk desa kelurahan, lembar ketiga untuk kecamatan dan lembar 

ke empat untuk Dipenda. 

 

4) Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) 

Laporan ini merupakan laporan yang dibuat untuk mcncatat dan 

menjumlahkan penrimaan PBB harian. Tempat pembayaran membuat dan 

menyampaikan LMP yang dilampiri Nota Kredit dari Bank atau Kantor 

pos dan Giro Persepsi dengan tembusan ke-1 dan ke-2 untuk Bank atau 

Kantor Pos Persepsi, yang ke-3 untuk camat dan yang ke-4 untuk arsip.. 

5) Rekapitulasi Laporan Mingguan penerimaan (RLMP) 

RLMP merupakan buku yang digunakan untuk merekap data yang 

berupa Nota Debet ciari Bank Operasional yang memuat penerimaan PBB 

tiap minggu. RLMP dibuat dan disampaikan oleh Bank atau kantor Pos 

dan Giro yang dilampiri salinan rekening koran dan Nota Debet yang 

masing-masing rangkap 4. lembar ke-l unluk KPPN, Icmbar ke-2 untuk 
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KPP Pratama serta lembar ke- 2 LMP dari tcmpat pembayaran, lembar ke-

3 untuk Dipenda tingkat II dan tingkat I, dan lembar ke-4 untuk arsip. 

c. Catatan Yang digunakan Dalam Pembayaran PBB Dengan SISTEP  

I ) Nota Debet atau Nota Kredit 

Catatan Ini digunakan untuk mencatat Nota Debet/Nota Kredit yang 

diterima dari Bank Perscpsi dan pembagian hasil pcnerimaan PBB. 

2) Himpunan Nota Debet/Nota Kredit Bank Tunggal PBB 

 Himpunan Nota Debet/Nota Kredit ini digunakan untuk mencatat 

Nota Debet/Nota Kredit yang telah dibagi sesuai dengan prosentase yang 

telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

3) Buku Biaya Pungut 

Buku biaya pungut ini digunakan untuk mencatat pembagian biaya 

pungut ke Ditjen Pajak dan Daerah yang terdiri dari Propinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

d. Jaringan Proscdur Pembayaran PBB Yamg Mcmhrntuk (SISTEP')  

1 ) Prosedur Pembayaran PBB 

Prosedur pembayaran PBB menurut SISTEP dapat dilakukan dua 

cara yaitu: 

a) Prosedur pembayaran langsung ke tempat pembayaran  

 Melalui prosedur ini wajib pajak dapat membayar langsung ke 

tempat pembayaran yang telah ditentukan/ditetapkan oleh KPP 

Pratama yaitu Bank atau Kantor Pos dan Giro Operasional III PBB. 



 46

Pada saat mcmbayar wnjib pajak cukup mcnunjukkan SPPT PBB dan 

sebagai bukti pembayarannya wa,jib pajak akan mcnerima STTS. 

b) Prosedur pembayaran melaluipetugas pemungut 

 Melalui prosedur ini wajib pajak membayar atau melunasi PBB-

nya melalui petugas pemungut, kemudian sebagai bukti 

pembayarannya wajib pajak akan menerima Tanda Terima Setoran 

(TTS). Selanjutnya oleh petugas pemungut dimasukkan dalam daftar 

penerimaan harian PBB dan disetorkan ke tempat pemabayaran bank 

atau kantor Pos dan Giro Operasional III PBB. Dari tempat 

pembayaran Bank atau kantor Pos dan Giro petugas pemungut akan 

menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB yang sah. Petugas 

pemungut selambat-lambatnya delapan hari harus sudah 

menyampikan STTS bagian I kepada wajib pajak. 

2) Prosedur Pemindahbukuan Penerimaan PBB 

a) Tempat Pembayaran 

Setiap hari jum'at atau hari kerja lain jika hari jum'at libur maka 

tempat pembayaran harus melakukan pemindahbukuan atas penerimaan 

PBB ke Bank. 

b) Bank atau kantor pos dan giro 

Atas pemindahbukuan penerimaan PBB dan tempat pembayaran 

maka bank atau kantor pos dan giro persepsi menerbitkan nota kredit 

rangkap empat. Lembar ke-1 dikirim untuk KPPN, lcmbar ke-2 dikirim 

untuk KPP Pratama, lembar ke-3 dikirim untuk Dipenda dan lembar ke-4 
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untuk arsip bank atau kantor pos dan giro pcrsepsi. Setiap hari jum'at 

atau hari lain jika jum'at libur bank atau kantor pos dan giro melakukan 

pcmindahbukuan atas penerimaan PBB ke bank opcrasional III. 

c) Bank operasional III 

Atas pemindahbukuan dari bank atau kantor pos dan giro perscpsi 

maka bank operasional III menerbitkan nota kredit rangkap empat. 

Lcmbor ke-I dikirim ke KPPN, lembar ke-2 dikirim ke KPP Pratama, 

lcmbar ke-3 dikirim ke Dipenda dan lembar kc-4 untuk arsip bank 

operasional III.  

3) Proscdur pcmbagian hasil penerimaan PBB 

Berdasarkan Surat Kuasa Umum (SKU) dan perintah yang diterima 

dari KPP Pratarna. sctiap hari jum'at atau hari kerja berikutnya (jika hari 

sabtu libur) Bank atau Kantor Pos dan Giro Operasional III membagi hasil 

pencrimaan PBB minggu sebelumnya kepada masing-masing yang berhak 

menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dank arena adanya 

pembagian tersebut maka Bank atau Kantor Pos dan Giro menerbitkan Nota 

Debet rangkap empat. Lembar ke-1 dikirim untuk KPPN, lembar ke-2 dikirim 

untuk KPP Pratama, lembar ke-3 dikirim untuk Dipenda 'I'ingkat II/Tingkat I 

( untuk DKI Jakarta) dan lembar ke-4 untuk arsip bank. 

 

e.  Unsur Pengendalian Intern Dalam Sistem Pembayaran PBB Dengan SISTEP 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat 

1 ) Organisasi 
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Transaksi dalam pembayaran PBB dilaksanakan oleh bagian 

penetapan,. Bagian pengolahan data dan informasi dan bagian  

penerimaan, sehingga dcngan udanya pemisahan bagian tersebut akan 

memudahkan pcrtanggungjawaban dan pcngawasan tcrhadap 

pembayaran dan penerimaan PBB. 

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Hasil penerimaanPBB dari wajib pajak diotorisasi oleh bagian 

penerimaan yang bcrsangkutan. Dcngan adanya sistem otorisasi dan 

pencatatan yang baik akan menghindari terjadinya kesalahan atau 

kecurangan pada bagian yang bersangkutan dengan pembayaran PBB. 

3) Praktik Yang Sehat 

Setiap dokumen yang digunakan dalam pembayaran dan PBB 

dibuat rangkap kemudian didistribusikan pada bagian yang bersangkutan. 

Hasil penerimaan PBB disetor ke bank. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir berikut ini: Cara pembayaran 

menggunakan SISTEP dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Bank/Kantor Pos Giro Operasional V (PBB)  

 

Bank / Kantor Pos Dan Giro Persepsi  
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Tempat Pembayaran 

 

Tranfer  

 

Petugas Pemungut  

 

Wajib Pajak  

  

Gambar 2. Bagan cara pembayaran menggunakan SISTEP. 
 
 
 

2. Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesudah Aturan 

Baru (2005 sampai 2008) berdasarkan  Surat Edaran Dirjen Pajak 

No. SE-28/PJ.6/2003 dan  SE-40/PJ.6/2008. 

Sesudah aturan baru pada KPP Pratama Semarang Barat ada tiga 

sistem pembayaran.Aturan baru tersebut yaitu Surat Edaran. Dirjen Pajak 

No. SE-28/PJ.6/2003 dan No. SE-40/PJ.6/2008 tentang pembayaran PBB 

On-line  nasional. Sehingga adanya peraturan tersebut ada tiga system 

pembayaran PBB yaitu NON SISTEP, SISTEP dan On-line. Peraturan 

tersebut berlaku mulai tahun 2005. Perubahan SISTEP setelah adanya 

peraturan baru tidak hanya satu bank yang ditunjuk untuk melakukan 

pembayaran PBB. Sesudah adanya peraturan tersebut diharapkan 

penerimaan PBB dapat memenuhi target. Selain itu diharapkan juga untuk 

meningkatkan penerimaan PBB dan pelayanan kepada Wajib Pajak. 
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Pembayaran PBB dengan Sistem On-line memiliki kelebihan sebagai 

berikut: 

a. Waktu yang tersedia untuk pelayanan pembayaran PBB lebih longgar, 

yaitu selama 24 jam penuh termasuk pada hari libur. 

b. Dapat dibayar melalui ATM BCA, ATM BII, ATM Bank Nusantara 

Parahyangan, ATM Mandiri, dan Bank Bukopin dimana saja untuk 

objek pajak seluruh Indonesia. 

c. Wajib pajak dapat membayar PBB lebih nyaman dan fleksibel sejalan 

dengan kegiatan wajib pajak.  

d. Data pembayaran PBB menggunakan jaringan real time on line, 

sehingga data pembayaran PBB dapat disajikan akurat dan cepat. 

e. Proses rekonsiliasi pembayaran PBB dilakukan secara cepat dan 

terpusat artinya secara harian oleh Dirjen Pajak. 

f. Tidak perlu dilakukan perekaman STTS, karena status lunas otomatis 

akan terekam dalam basis data saat selesai dilakukan pembayaran PBB. 

Sedangkan kelemahan pembayaran PBB dengan sistem on-line 

sebagai berikut: 

a. Dengan sistem pembayaran on-line tidak secara rutin melakukan 

pencetakan LMP daftar rinci penerimaan mingguan serta 

membandingkan dengan nota kredit/ berita tambah dari Bank 

Persepsi PBB elektronik sebagai bank penampung pemindah 

bukuan penerimaan pembayaran melalui ATM dalam rangka tertib 

administrasi penerimaan. 
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b. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara KPP dan Bank 

Persepsi PBB elektronik yang berkaitan dengan pembayaran PBB 

melalui ATM, mengakibatkan Bank Persepsi elektonik belum 

memahami sepenuhnya prosedur penerimaan pembayaran PBB 

yang dimaksut. 

c. Perubahan rekening kas Negara pada Bank Persepsi PBB 

elektronik yang tidak disampaikan ke Dirjen Pajak mengakibatkan 

munculnya tolakan oleh Bank Persepsi elektronik. 

d. Tidak semua wajib pajak dapat menggunakan fasilitas on-line yaitu 

membayar PBB dengan menggunakan sistem ATM. 

Diatas sudah dijelaskan tentang sistem pembayaran Non SISTEP 

dan SISTEP, berikut ini penjelasan mengenai unsur dalam sistem 

pembayaran PBB dengan on-line antara lain: 

a. Bagian-bagian Yang Terkait Dalam Pembayaran PBB Dengan Sistem 

Pembayaran On-line. 

1) Bagian Penetapan 

Bagian ini bertugas melaksanakan penelitian dan mencocokkan 

hasil keluaran SPPT, SKP/STP, DHKP, DHKT, dan Buku Induk serta 

menyampaikan hasil keluaran yaitu berupa SPPT, SKP/STP, DHKP, 

DHKT kepada wajib pajak pajak bersangkutan. 

2) Bagian Pengelolaan Data dan Informasi 

Tugas dari bagian ini yaitu melaksanakan pengelolaan data 

keluaran yaitu berupa SPPT, Buku Induk, SKP, DKT, STP, dan DHKT 
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serta merekaman terhadap dana sisa pajak terutang PBB yang akan 

digunakan untuk surta Tagihan Pajak (STP). 

3) Bagian Penerimaan 

Bagian penerimaan bertugas menerima Nota Debet/Nota kredit dari Bank 

Persepsi dan Bank Operasional III yang akan dicocokkan dengan data 

yang terdapat didalam data base komputer yang akan disajikan laporan 

evaluasi penerimaan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBB. 

Bagian penerimaan juga melaksanakan penatausahaan pemantauan, 

pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan 

PBB. 

b. Dokumen-dokumen Yang Digunakan Dalam Pembayaran PBB Dengan 

Sistem Pembayaran On-line  

1) SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) 

Dokumen ini merupakan surat keputusan kepala kantor mengenai 

besarnya pajak yang harus dibayar. SPPT digunakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang 

kepada wajib pajak dan diterbitkannya berdasarkan data objek pajak 

sudah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. 

2) LMP (Laporan Mingguan Penerimaan) 

LMP merupakan laporan yang dibuat untk mencatat dan 

menjumlahkan penerimaan PBB harian yang dilihat melalui data base 

yang terdapat didalam computer yang dilampiri Nota Kredit dari Bank 

atau Kantor Pos dan Giro Persepsi dengan tembusan ke-1 dan ke-2 untuk 
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Bank atau Kantor Pos Persepsi, yang ke-3 untuk camat dan yang ke-4 

untuk arsip.  

3) RLMP (Rekapitulasi Laporan Mingguan Penerimaan) 

RLMP merupakan buku yang digunakan untuk merekap data yang 

berupa Nota Debet dari Bank Operasional yang mememuat penerimaan 

PBB tiap minggu. RLMP dibuat dan disampaikan oleh Bank atau kantor 

Pos dan Giro yang dilampiri salinan rekening koran dan Nota Debet yang 

masing-masing rangkap 4,tetapi dengan menggunakan sistem on-line 

maka Bank atau Kantor Pos dan Giro tidak perlu menyampaikanNota 

Debet lembar ke-1 untuk KPPN dan lembar ke-2 untuk KPP karena 

RLMP dapat dilihat melalui data base yang terlihat didalam komputer. 

Sedangkan lembar ke-3 disampaikan ke Dipenda dan lembar ke-4 untuk 

dijadikan arsip oleh Bank atau Kantor Pos dan Giro.   

c. Catatan Yang Digunakan Dalam Pembayaran PBB Melalui Pembayaran on-

line 

1) Nota Debet atau Nota Kredit 

Catatan yang digunakan untuk mencatat nota debet/Nota Kredit 

yang diterima dari Bank Persepsi dan pembagian hasil penerimaan PBB. 

2) Himpunan Nota Debet/ Nota Kredit Bank Tunggal PBB 

Himpunan Nota Debet/Nota Kredit yang telah dibagi sesuai dengan 

prosentase yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

d. Jaringan Prosedur Pembayaran PBB yang membentuk Sistem Pembayaran 

Dengan  Cara On-line 

1) Prosedur Pembayaran PBB 
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Wajib pajak mendatangi fasilitas perbankan elektronik dengan 

membawa data yang dibutuhkan oleh wajib pajak dengan lengkap dan 

benar.Data tersebut yaitu Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang 

menunjukkan pajak yang terutang. Kemudian membuka menu pembayaran 

PBB yang terdapat pada perbankan elektronik. Setelah itu mengisi elemen 

dalam tampilan dengan NOP dan tahun pajak yang menunjukkan pajak 

terutang secara tepat, lengkap dan benar, kemudian meneliti identitas 

objek pajak yang terdiri dari NOP, nama, kelurahan, jumlah PBB yang 

terutang dari tahun pajak yang muncul pada tampilan perbankan 

elektronik. 

Apabila identitas wajib pajak tidak sesuai dengan data yang 

sesungguhnya, maka wajib pajak harus membatalkannya dan kembali 

kepada menu awal perbankan elektronik untuk mengulang data yang 

diperlukan. Setelah data diisi dan diteliti dengan benar maka wajib pajak 

dapat mengambil hasil keluaran dari fasilitas perbankan elektronik yang 

dapat disajikan sebagai tanda terima pembayaran PBB dan dapat disajikan 

sebagai Surat Tanda Terima Setoran (STTS). 

2) Prosedur pemindahbukuan penerimaan PBB 

a. Kantor Pusat Bank 

Kantor pusat bank setiap hari jum’at melakukan pemindahbukuan 

penerimaan PBB pada Bank Persepsi dan Ban Cabang ATM sebagai 

persepsi kemudian disalurkan kepada rekening Kas Negara PBB, 

kemudian kantor pusat bank melakukan penghapusan terhadap 
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dokumen STTS. Dokumen STTS tersebut dihapus karena status lunas 

secara otomatis akan terekam dalam basis data saat selesai dilakukan 

pembayaran PBB. 

b. Bank Persepsi dan Cabang ATM sebagai Persepsi 

Setiap hari jum’at Bank Persepsi dan Bank cabang ATM menerima 

pemindahbukuan penerimaan PBB dari kantor pusat bank dan setiap 

hari sabtu Bank Persepsi dan Bank Cabang ATM menerbitkan Nota 

Kredit yang dilampiri dengan rekening Koran per mingggu yang 

kemudian di kirim kepada KPP, Dipenda Tingkat II dan rekapitulasi 

laporan penerimaan mingguan PBB yang dilampiri dengan rekening 

Koran per minggu dikirim kepada KPPN. 

c. Bank Operasional III 

Setiap hari jum’at Bank Operasional III menerima pemindahbukuan 

dari Bank Persepsi dan Bank cabang ATM kemudian disalurkan ke 

Rekening Kas NegaraPBB dan setiap hari sabtu diterbitkan Nota Kredit  

yang dilampiri rekening Koran per minggu yang dikirim kepada KPPN, 

KPP Pratama dan Dipenda Tingkat II. 

3) Prosedur Pembagian Hasil Penerimaan PBB 

Berdasarkan Surat Kuasa Umum (SKU) yang diterima dari KPP 

Pratama, setiap hari jum’at atau hari kerja berikutnya (jika hari sabtu libur) 

Bank atau Kantor Pos dan Giro Operasional III secara otomatis membagi 

hasil penerimaan PBB minggu sebelumnya kepada masing-masing yang 

berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karena 
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adanya pembagian tersebut maka Bank atau Kantor Pos dan Giro 

menrebitkan Nota Debet rangkap empat yang akan disampaikan kepada 

KPPN, KPP Pratama, Dipenda Tingkat II/ Tingkat I (untuk DKI Jakarta) 

dan untuk arsip Bank. 

 

 

 

 

e. Unsur Pengendalian Intern Dalam Sistem Pembayaran PBB Dengan On-line  

1) Organisasi 

Transaksi pemayaran PBB dilaksanakan oleh bagian penetapan, 

bagian pengolahan data dan informasi dan bagian penerimaan. 

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Hasil penerimaan PBB dari wajib pajak diotorisasi oleh bagian 

penerimaan yang bersangkutan. Dengan adanya otorisasi akan 

menghindari kesalahan atau kecurangan pada suatu bagian yang terkait 

dengan pembayaran dan penerimaan PBB. 

3) Praktik Yang Sehat 

Setiap dokumen yang digunakan dalam pembayaran PBB dibuat 

rangkap kemudian didistribusikan pada bagian yang bersangkutan. Bagian 

penerimaan mencocokan antara nota debet/nota kredit dari Bank Persepsi 

dan Bank Operasional III dengan data base yang terdapat didalam 

komputer. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir berikut ini:  
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Cara pembayaran menggunakan FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK 

dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini : 

 

Bank Operasional V (PBB)  

  

Bank  Persepsi  

 

Bank Tempat Pembayaran 

 

Tranfer  

  

 Wajib Pajak   

 

Gambar 3. Bagan cara pembayaran menggunakan FASILITAS PERBANKAN 

ELEKTRONIK 

3. Tempat Pembayaran Elektronik 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pembayaran PBB juga 

dapat dilakukanmelalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank 

seperti ATM/teller/fasilitas lain. 

Keuntungan pembayaran PBB melalui tempat pembayaran elektronik 

adalah: 

a. .Melayani pembayaran PBB atas objek pajak diseluruh Indonesia. 
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b. Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank untuk pembayaran 

PBB 

c. Terhindar dari antrian di bank pada saat pembayaran PBB.  

Bank yang menyediakan fasilitas elektronik adalah:  

a. ATM dan Counter Teller Bank DKI untuk objek pajak yang berada di 

wilayah Propinsi DKI Jakarta; 

b. ATM dan Counter Teller Bank Jatim untuk objek pajak yang berada di 

wilayah Propinsi Jawa Timur; 

c. .ATM dan Counter Teller Bank Bumiputera untuk objek pajak di seluruh 

Indonesia; 

d. ATM dan Counter Teller Bank Bukopin untuk objek pajak di seluruh 

Indonesia; 

e. ATM dan Counter teller bank Nusantara Parahyangan untuk objek pajak 

di seluruh Indonesia; 

f. Internet Banking, Phone Plus, ATM dan Teller BNI untuk objek pajak di 

seluruh Indonesia; 

g.  Internet Banking dan ATM BCA untuk objek pajak di seluruh 

Indonesia; 

h. Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking dan ATM MAndiri 

untuk objek pajak diseluruh Indonesia. 
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Resi/Struk ATM, Print out Internet Banking ataupun bukti pembayaran 

(melalui teller) diperlakukan sebagai pengganti STTS. Apabila tanda terima 

pembayaran tersebut rusak/hilang, wajib pajak dapat meminta surat keterangan 

lunas ke KPP Pratama/KPPBB. 

4. Pembahasan 

  Sistem pembayaran PBB pada KPP Pratama terdapat tiga sistem 

yaitu Non SISTEP, SISTEP dan On-Line. Sebelumnya adanya peraturan 

baru, sistem pembayaran PBB pada KPP Pratama terdapat dua sistem yaitu 

Non SISTEP yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan 

No.1005/KMK.04/ 1985 dan SISTEP terdapat pada Keputusan Dirjen Pajak 

No.SE-11/PJ.6/1994. Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi penerimaan 

PBB baik Non SISTEP maupun SISTEP melibatkan berbagai bagian, dan 

diperlukan suatu koordinasi dengan baik, sehingga dapat mengurangi adanya 

kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Setiap sistem pasti ada 

kelebihan dan kelemahannya. Seperti yang sudah disebutkan diatas baik 

sistem Non SISTEP dan SISTEP mempunyai kelebihan dan kelemahan, hal 

tersebut akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan PBB. 

Penerimaan PBB pada KPP Pratama meliputi perkotaan,pedesaan, 

perkebunan,perhutanan dan pertambangan. 

  Dengan sistem pembayaran PBB melalui Non SISTEP dan SISTEP 

hasil kinerjanya cukup baik, karena pada tahun 2003 penerimaan PBB pada 

sektor perkotaan tidak dapat mencapai target dan tahun 2004 pada sektor 

perkotaan dapat mencapai target, sedangkan pada sektor perhutanan dan 
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pertambangan mengalami peningkatan dari yang ditargetkan. Penerimaan 

PBB pada sektor perkotaan tidak sesuai dengan diharapkan atau tidak 

mencapai target karena adanya wajib pajak yang tidak membayar. Menurut 

hasil wawancara dengan pegawai di KPP Pratama hal tersebut terjadi karena 

kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar PBB dan keadaan 

ekonomi yang sulit karena pendapatan rendah. Selain itu kurangnya 

koordinasi antara aparat desa dengan instansi yang terkait, sehingga 

pelaksanaan kegiatan administrasi PBB pembayarannya tidak efektif. 

  Untuk menghadapi hal tersebut dan meningkatkan penerimaan 

PBB,maka KPP Pratama mengambil langkah antara lain membuat himbauan, 

hal ini dimaksudkan untuk menerbitkan surat dalam rangka mengingatkan 

petugas pemungut agar segera menyetorkan hasil penerimaan PBB ke tempat 

pembayaran sehubungan dengan tanggal saat tempo hamper tiba.Apabila 

sudah diberikan surat himbauan tetap saja belum melakukan penyetoran, 

maka akan diberikan surat teguran dan apabila tidak ada jawaban atas surat 

teguran maka diterbikan Surat Tagihan Pajak (STP) yang besarnya pokok 

pajak ditambah denda administrasi 2% perbulan. Selain itu meningkatkan 

koordinasi dengan instansi terkait, sehingga kegiatan yang berhubungan 

dengan adminisrasi pembayaran PBB dapat berjalan lebih efektif. 

  Untuk meningkatkan penerimaan PBB pada sektor perkotaan, 

maka Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan baru yaitu Kep. Dirjen Pajak No. 

SE-14/PJ.6/2004 dan No. SE-42/PJ.6/ 2004 tentang pembayaran PBB On-

Line nasional yang pada tahun 2005 mulai dilaksanakan, sehingga setelah 
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adanya peraturan tersebut ada tiga sistem pembayaran yaitu Non SISTEP, 

SISTEP dan On-Line, tetapi yang berlaku hingga sekarang SISTEP dan 

ATM. Tidak menggunakan SISTEP saja karena penerimaan PBB tidak 

mengalami peningkatan serta kurangnya pelayanan terhadap wajib pajak dan 

tidak menggunakan ATM saja karena tidak semua wajib pajak dapat 

menggunakan fasilitas ATM. Tujuan adanya sistem pembayaran On-Line 

yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB dan meningkatkan pelayanan 

kepada wajib pajak, selain itu untuk menertibkan administrasi dalam 

penerimaan PBB dan mempermudah pengawasan terhadap penerimaan PBB. 

Setelah adanya peratura baru diharapkan penerimaan PBB dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan atau dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh Dirjen Pajak. 

  Dengan diberlakukannya sistem On-Line, hasil kerjanya mengalami 

peningkatan karena realisasi penerimaan PBB pada tahun 2005 dan 2006 

mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal tersebut dapat ditunjukkan 

penerimaan PBB baik pada sektor perkotaan, perhutanan maupun 

pertambangan mengalami peningkatan sesuai dengan harapan. Tetapi pada 

tahun 2007 pada sektor perkotaan tidak dapat mencapai target,selain yang 

disebutkan diatas hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi Dirjen Pajak 

kepda wajib pajak tentang arti pentingnya PBB dalam rangka pembangunan 

Negara. Agar pada tahun 2008 dapat merealisasikan penerimaan PBB maka 

selain langkah diatas juga harus melakukan program pelayanan keliling atau 

sosialisasi ke daerah yang tidak tertib administrasi pembayaran PBBnya, 

contohnya mendatangi dan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak yang 
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tidak membayar PBB tentang arti pentingnya pajak khusunya PBB dan 

pemberian penghargaan/hadiah bagi wajib pajak dan petugas pemungut yang 

taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Contohnya 

bagi wajib pajakyang membayar PBB dengan tepat waktu diberi piagam dan 

bagi petugas pemungut yang dapat meningkatkan dan menyetorkan 

penerimaan PBB dengan tepat waktu akan diberi piagam dan hadiah. Hal 

tersebut dilakukan untuk kesadaran dan pelayanan kepada wajib pajak, 

sehingga pnerimaan PBB pada tahun 2008 dapat meningkat. Wajib pajak 

yang terlambat membayar akan dikenakan sanksi atau denda administrasi 

sebesar 2% setiap bulan dari besarnya pajak terutang.  Untuk jangka waktu 

paling lama 24 bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 

pembayaran PBB. 

   Walaupun  sudah  ada  sanksi  atau  denda  masih  ada  wajib  pajak  yang  tidak 

membayar PBB karena suatu sanksi itu sendiri biasanya tidak dilaksanakan dengan 

baik sehingga tidak dihiraukan oleh wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena kurang 

tegasnya  pelaksanaan  penerapan  sanksi  dan  besarnya  biaya  dari  panjangnya 

prosedur  pelaksanaan  penerapan  sanksi  tidak  sebanding  dengan  besarnya  pajak 

yang akan ditagih, sehingga akan berpengaruh pada pencapaian target penerimaan 

PBB yang sudah ditentukan. Pada  tahun 2008 baik dari sektor perkotaan maupun 

pertambangan  diharapkan  mencapai  taget  penerimaan  PBB  yang  ditetapkan. 

Dengan  adanya  system  On‐Line  dapat  memenuhi  harapan  Dirjen  Pajak  karena 

pelayanan  kepada wajib  pajak  dapat  ditingkatkan  dan  pembayaran  PBB menjadi 

lebih mudah, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun berikutnya penerimaan PBB 

mengalami peningkatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitan dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. a.   Sistem pembayaran PBB ada tiga yaitu Non SISTEP, SISTEP dan 

ATM tetapi yang belaku sekarang adalah SISTEP dan ATM karena 

dengan dua sistem saja sudah dapat meningkatkan pelayanan kepada 

wajib pajak. 

b. Sekarang SISTEP sudah tidak digunakan karena dinilai penerimaan 

dari sektor perkotaan tidak mengalami peningkatan begitu juga 

pembayaran PBB melalui ATM sudah tidak digunakan lagi karena 

tidak semua wajib pajak mempunyai fasilitas ATM. 

c. Sistem pembayaran Non SISTEP tidak digunakan dan dianggap tidak 

efektif karenabanyak melibatkan bagian yang terkait. 

2. a. Dengan sistem pembayaran Non SISTEP dan SISTEP, pada tahun 

2003 penerimaan PBB pada sektor perkotaan tidak dapat mencapai 

target dan tahun 2004 pada sektor perkotaan dapat mencapai 

target,sedangkan pada sektor perhutanan dan pertambangan dapat 

mencapai target. 

b. Dengan sistem pembayaran SISTEP dan ATM, pada tahun 2005 dan 

2006 penerimaan PBB dari sektor perkotaan, perhutanan maupun 



  65

pertambangan dapat mencapai target tetapi pada tahun 2007 pada 

sektor perkotaan tidak dapat mencapai target sedangkan pada sektor 

pertambangan mengalami kenaikan dari yang ditargetkan sedangkan 

penerimaan dari sektor perkotaan dan pertambangan belum dapat 

mencapai target. 

c. Penerimaan PBB pada sektor perkotaan tidak dapat mencapai target 

karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar 

PBBnya, keadaan ekonomi yang sulit karena pendapatan rendah dan 

kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak. 

3. Untuk meningkatkan penerimaan PBB, maka dapat diambil langkah-

langkah yang dapat meningkatkan penerimaan PBB yaitu membuat surat 

himbauan, membuat surat teguran dan apabila tidak ada jawaban atas surat 

teguran maka menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) serta melakukan 

program pelayanan kelilinng dan pembrian penghargaan serta hadiah bagi 

wajib pajak maupun petugas pemungut. 

 

B. Saran 

  Dari kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Agar penerimaan PBB pada sektor perkotaan dapat mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun maka harus ditingkatkan pelayanan kepada 

wajib pajak dan meningkatkan sosialisasi tetang arti pentingnya pajak 

khususnya PBB. 
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b. Agar penerimaan PBB dari sektor perkotaan tidak mengalami 

penunggakan, maka Dirjen Pajak harus mengeluarkan suatu sanksi yang 

tegas  
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