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Pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Gajah Mungkur tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat 

kesadaran masyarakat. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh petugas 

kecamatan untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian 

penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Karena kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu timbul dari diri pribadi 

wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

merupakan salah satu perwujudan kegotong-ronyongan nasional dalam membantu 

pembangunan nasional. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesadaran masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, (2) mengetahui upaya-upaya untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 

(3) mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi 

penelitian di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semrang. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Wajib pajak yang terdapat di 

Kecamatan Gajah Mungkur, Petugas Kecamatan serta Petugas Kelurahan. Selain itu 

digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan 

kedalaman informasi yang dibutuhkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 4 faktor yang mempengaruhi 

kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diantara 4 faktor 

yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada 

rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) suasana 

individu (belum memiliki uang). Serta adanya upaya yang dilakukan oleh pihak 

kecamatan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan (1) dengan memberikan penyuluhan kepada warga, (2) meningkatkan 

pelayanan. Serta adanya kendala didalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu: (1) kendala didalam pemberian 

penyuluhan, (2) kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan, dan (3) adanya 

kesalahan teknis yang menghambat kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

Saran dalam penelitian adalah: (1) sebagai warga negara yang baik, 
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seharusnya memberikan partisipasinya untuk ikut membangun negara dengan 

membayar pajak tepat waktu, untuk kepentingan dan kesejahteraan negara dan 

masyarakat serta memberikan masukan baik kritikan maupun solusi kepada 

pemerintah berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, (2) untuk petugas kelurahan 

ataupun kecamatan dapat mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat 

meningkatkan upaya-upaya untuk menggingatkan wajib pajak untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan dan (3) untuk petugas kelurahan dan kecamatan 

hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat dalam membayar 

pajak melalui baliho yang terpasang disetiap kelurahan atau melakukan penyuluhan 

pada tiap RT. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara 

dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan 

masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. 

Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.  

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan 

penugasan urusan pemerintahan di berikan kepada daerah agar dapat terlaksana 

secara nyata dan bertanggung jawab, serta di ikuti dengan peraturan pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Termasuk perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab sehubungan 

dengan pemerintahan yang bersih. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan 

otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
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dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 

masyarakat. 

Pada dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan 

melakukan kegiatan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan dapat mengatur 

kepentingan rakyat, maka roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar. Untuk 

itu, dibutuhkan biaya yang berasal dari pajak, salah satunya pajak bumi dan 

bangunan. 

Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun 

mengenai sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. Lain-lain pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: (a) 

hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan 

selisih, (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, 

pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

Penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kemajuan dan 

kesejahteraan bersama dalam masyarakat, termasuk memberikan kesempatan kepada 

rakyat miskin untuk meningkatkan taraf  hidupnya. Dari pemanfaatan tersebut dapat 

terlihat bahwa pajak mengandung unsur pemerataan dan keadilan. 

Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara 

dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan 

kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakya. Kenyataan yang ada selama 
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ini, sering terjadi para pejabat tinggi pemerintah yang melakukan korupsi uang 

rakyat untuk kepentingan pribadinya, seperti kasus Gayus Tambunan. Korupsi yang 

dilakukan oleh pejabat adalah salah satu pemicu kurangnya keyakinan dan kesadaran 

masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. 

Semakin bertambahnya pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak pada tiap 

tahunnya amatlah memberatkan. Berbeda  kondisi dengan yang berada di desa, 

pembayaran PBB di desa lebih ringan dibanding dengan biaya PBB di kota yang 

setiap tahunnya semakin meningkat. Akibatnya masyarakat lebih cenderung untuk 

tidak membayar PBB. Semakin banyak masyarakat membayar PBB akan membantu 

negara untuk dapat menyejahterakan masyarakat  dan pembangunan daerah dapat 

merata. Sarana-sarana umum, seperti pendidikan, jalan-jalan, listrik, kesehatan dan 

sebagainya dapat dipenuhi.  

Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan  kewajiban-kewajiban 

terhadap negara,  yaitu membayar pajak. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar 

akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran untuk menjadi wajib 

pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina bagi rakyat Indonesia. 

Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan 

rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya 

keseluruhan cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur. Setiap 

rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat 

penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya 

roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Masih cukup 
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banyak rakyat Indonesia yang belum sadar akan kewajiban-kewajibannya untuk 

membayar pajak kepada negara.  

Untuk dapat terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara 

dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat 

menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah 

berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan 

baik. 

Berdasarkan pengamatan penulis masih banyak wajib pajak di Kecamatan 

Gajah Mungkur Kota Semarang  belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini diduga 

disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak 

masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami 

oleh wajib pajak ataupun  oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.  

 Tercantum di dalam laporan bulanan penerimaan PBB pada bulan September 

tahun 2010, dari delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang masing-masing kelurahan masih belum dapat memenuhi target maksimal 

dalam membayar PBB hingga akhir September, perhatikan tabel 1 berikut ini: 

 

 

 

 



5 

 

 

Data pembayaran PBB pada bulan September tahun 2010 

No Kelurahan Wajib Pajak Wajib Pajak  yang 

sudah membayar 

Dalam Persen 

1. Petompon 1501 982 65,42% 

2. Bendan Duwur 1156 574 49,6% 

3. Karang Rejo 2107 996 52,72% 

4. Sampangan 2902 1449 49,93% 

5. Gajah Mungkur 3556 2026 55,15% 

6. Bendan Ngisor 1912 852 53% 

7. Bendungan 886 547 75% 

8. Lempong Sari 1303 852 75% 

Data  dari Kecamatan Gajah Mungkur tahun 2010 

Berdasarkan data tabel 1 maka pajak bumi dan bangunan yang ada di 

Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang memiliki rata-rata 59, 47% dalam 

penarikannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel 1, yang menunjukkan 

masih banyak STTS yang belum dilunasi oleh masyarakat bahkan data disetiap 

kelurahan pun menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan 

yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang sudah 

di dapat maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 

Adapun alasan pentingnya peneliti terkait pengambilan judul kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara lain: 
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1) Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana 

perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. 

2) Kecenderungan wajib pajak membayar pajak hanya untuk menuntaskan 

kewajibannya tanpa mengetahui pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi 

pembangunan bangsa. 

3) Kepatuhan warga masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur dalam membayar 

pajak bumi dan bangunan hanya disebabkan karena tidak mau dikenai denda 

jika membayar pajak tidak tepat waktu. 

4) Perolehan dari hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan warga masyarakat 

Gajah Mungkur perlu ditingkatkan lagi dan perlu diketahui bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 

bangunan, serta kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak serta pemerintah.    

Berdasarkan  latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul „KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KOTA 

SEMARANG‟. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat 

Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan? 
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2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gajah 

Mungkur untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Gajah Mungkur dalam 

melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan 

Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kesadaran masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gajah 

Mungkur untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan 

3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Gajah Mungkur dalam 

melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan 

Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka secara teoritis hasil penelitian ini 

diharapkan dapat: 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir 

masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti penting  pajak 

bumi dan bangunan.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada: 

a. Wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar pajak 

bumi dan bangunan untuk pembangunan Bangsa dan Negara. 

b. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

meningkatkan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

 

Batasan operasional atau penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan operasional atas 

beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah yang 

dimaksudkan antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Kesadaran 

Kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan 

yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan 

keadaan tahu, mengerti dan merasakan (Wijaja, 1984: 14). Dalam hal ini sangat 

berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, pada dasarnya kesadaran membayar 

pajak itu datang dari dalam pribadi pembayar pajak sendiri yang merasa, tahu, 
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mengerti dan merasakan kewajiban sebagai warga negara untuk ingat akan 

kewajibannya dalam membayar pajak.  

2. Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009: 77), Pajak Bumi dan Bangunan 

merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau 

pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas 

bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan 

misalnya tempat ibadah, pemakaman, banguanan cagar budaya, rumah sakit dan 

pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti 

pemilikan tanah dan bangunan. Sedangkan bumi dan bangunan disebutkan dalam 

pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994 yaitu (a) bumi adalah 

permukaan tubuh bumi yang ada dibawahnya, (b) bangunan adalah konstruksi teknik 

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.  

Berdasarkan pada pengertian di atas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran 

yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebagai warga negara atas pemilikan, 

pemanfaatan bumi dan bangunan serta bukti pemilikan tanah dan bangunan yang 

dimiliki dan dimanfaatkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kajian Umum Kesadaran Hukum 

a) Pengertian Kesadaran 

Beberapa pengertian tentang kesadaran dari beberapa ahli: 

1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran berasal dari kata sadar yang 

berarti insaf, merasa tahu atau mengerti. Sedangkan kesdaran adalah keadaaan 

mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami sesorang. 

2) AW. Widjaja (1984: 14), mendefinisikan kesadaran berasal dari kata sadar berarti 

merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan 

dirinya, sedangkan kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasakan. 

Kesadaran adalah suatau keadaan, dimana setiap orang yang memiliki 

kesadaran, ia akan merasa, tahu, mengerti, merasakan akan hal dan keadaan yang ia 

ketahui. Dari setiap apa-apa yang sudah ia ketahui tersebut, secara langsung akan 

berfungsi sebagai pijakan untuk pengetahuan atau kesadaran lebih lanjut. Semakin 

tinggi lapisan kesadaran seorang, pada saat yang sama sebetulnya membuktikan 

semakin mendasar pula pengetahuan orang itu. Lebih dasarnya suatu pengetahuan 

akan menuntunnya menemukan prinsip-prinsip yang nyata dalam kehidupan. 

b) Pengertian kesadaran Hukum 

 

10 
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Hukum adalah seperangkap aturan atau kaidah yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian untuk ditaati dan 

dilaksanakan. 

Beberapa pengertian tentang kesadaran dari beberapa ahli: 

1) Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa 

hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup 

kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, 

antara yang seyogyanya dilakukan dan yang seyogyanya tidak dilakukan 

(Scolten, 1954:166). 

2) Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kesadaran hukum adalah kesadaran 

seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum 

yang ada atau kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku 

tertentu diatur oleh hukum. 

Kesadaran Hukum merupakan kesadaran yang ada pada diri manusia akan 

pengetahuan tentang hukum yang ada, dimana dalam hal ini kesadaran hukum juga 

merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, karena selama ini ada persepsi 

bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal 

budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, 

pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang 

dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya.  

c) Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat 

Kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. 

Selain itu kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu 
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benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Masalah kepatuhan hukum atau 

ketaatan terhadap hukum merupakan suatu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, 

yaitu kesadaran hukum. Hukum diartikan sebagai jaringan nilai-nilai yang 

merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat 

kaitannya dengan kesadaran hukum. 

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang 

dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena 

paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum telah meresap dalam diri 

masyarakat (AW. Widjaja 1984:17). 

d) Kesadaran Membayar Pajak 

Kesadaran membayar pajak datang dari dalam pribadi wajib pajak, bahwa 

tanpa diingatkan, ada atau tidak adanya sanksi wajib pajak tetap memenuhi 

kewajibannya untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran masyarakat dipengaruhi 

oleh adanya kesadaran hukum yang timbul dalam diri masyarakat  karena adanya 

pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum serta sanksi jika melanggarnya.  

Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh negara 

digunakan untuk menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup 

serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena 

alasan tertentu yang menyebabkan wajib pajak terlambat untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. 



13 

 

 

Banyak wajib pajak yang memiliki kesadaran bahwa membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan merupakan keawajiban mereka sebagai warga negara, dimana wajib 

pajak telah memiliki, mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat, serta 

memperoleh manfaat atas bangunan yang mereka tempati. 

Disamping itu, ada juga perilaku seseorang yang membayar atas dasar 

kesadaran bahwa pajak tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat. Pada tingkatan ini orang mau membayar pajak karena didorong 

oleh keyakinan yang sudah tertanam dalam pribadi seseorang bahwa membayar 

pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan 

orang banyak. Apabila orang membayar pajak bukan dikarenakan ketakutan akan 

dihukum oleh pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah 

mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, yang timbul dalam 

hati nuraninya sendiri. 

Untuk dapat mewujudkan kesadaran membayar pajak merupakan hal yang 

tidak mudah. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

timbul dikarenakan adanya sanksi-sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepada 

wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi atau denda 

administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tanpa pandang bulu, siapa yang 

lalai, siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan, dikenakan sanksi, 

namun dalam kenyataannya sanksi-sanksi yang ada didalam pajak bumi dan 

bangunan belum dapat terlaksana dengan baik. 

Kesadaran membayar pajak sama dengan kesadaran terhadap hukum. Apabila 

wajib pajak patuh pada hukum, bukan dikarenakan adanya paksaan, tetapi karena 
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sadar bahwa tertib hukum adalah tertib masyarakat itu sendiri, termasuk bersikap 

tertib terhadap diri sendiri. 

Kesadaran membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilakunya, yaitu 

dalam menunaikan kewajibannya, ketepatan dan kepatuhan dari wajib pajak. Wajib 

pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila wajib pajak mengetahui peran 

pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan Negara, serta mematuhi 

peraturan dan tanpa merasa terpaksa. Dengan memiliki kesadaran untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menunjukan peran sertanya 

dalam kegiatan pembangunan Bangsa dan Negara. 

Agar kesadaran untuk membayar pajak itu dapat terwujud dan meluas, maka 

wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan. 

Dengan adanya kesadaran maka wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela 

tanpa ada paksaan. Kesadaran yang dimiliki tersebut harus sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan sebagai pribadi, salah satunya memiliki kebanggaan pribadi, wajib pajak 

akan merasa lebih unggul dari yang lain karena telah melakukan kewajiban 

membayar pajak. 

Agar kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat terwujud 

maka diperlukan peran pemerintah dan wajib pajak agar dapat saling mendukung 

sehingga dapat terwujudnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

e) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat 

Saat ini menurut Tarsis Tarmudji (2001: 2) kesadaran masyarakat dalam 

membayar pajak masih rendah, karena disebabkan empat faktor yaitu: 

a.  sebab kultural dan historis; 
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b. kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat; 

c.  adanya kebocoran pada penarikan pajak; 

d. suasana individu (belum punya uang, malas, tidak ada imbalan langsung dari 

pemerintah). 

Sebab pertama adalah sebab kultural dan historis, rakyat Indonesia mengalami 

penjajahan selama kurang lebih tiga setengan abad di zaman kolonial maupun pada 

saat pendudukan Jepang masih belum lupa pada kepahitan masa penjajahan. 

Berdasarkan kepahitan dimasa penjajahan tersebut, khususnya dalam bidang 

perpajakan, rakyat umumnya mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum 

penjajah dan oleh karena itu rakyat membenci terhadap pajak. Walaupun Indonesia 

sudah merdeka rakyat masih beranggapan bahwa pajak membebankan mereka. 

Sebab kedua adalah penyuluhan dan informasi dari pemerintah kepada wajib 

pajak  tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk Bangsa dan 

Negara .  

Adapun sebab yang ketiga, adanya kebocoran dalam penarikan pajak. 

Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari instansi terkait dari 

petugas PBB sehingga  menimbulkan suatu pandangan yang negatif dari masyarakat. 

Contohnya uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dikorupsi oleh petugas untuk kepntingan serta keperluan pribadi. 

Sebab keempat rakyat Indonesia masih banyak yang belum memiliki suatu 

keyakinan untuk membayar pajak, yang dikarenakan beberapa hal  yang salah 

satunya masyarakat belum mendapatkan informasi atau penyuluhan dari pemerintah 

tentang peran dari Pajak Bumi dan Bangunan digunakan oleh Negara untuk 
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membiayai perbaikan jalan, lingkungan yang kurang memadai, listrik dan 

sebagainya.  

Di samping itu sebagian wajib pajak masih belum memiliki kepercayaan 

kepada Negara dapat mempergunakan uang pajak dari rakyat dengan benar misalnya, 

digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan masyarakat, 

Jika kita lihat dalam kenyataan yang ada, banyak sekali para pejabat yang 

melakukan tindak pidana korupsi yang mengambil uang rakyat untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan pribadi. Hal ini salah satu pemicu kurangnya keyakinan 

masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola pajak. 

f) Cara Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak 

Pemerintah memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan kesadaran wajib 

pajak, dengan adanya sanksi-sanksi yang telah dibuat. Di dalam kenyataannya aturan 

yang telah dibuat oleh pemerintah untuk pajak bumi dan bangunan belum dapat 

terlaksana, dan sampai sekarang sanksi dari pajak bumi dan bangunan kurang tegas, 

sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan keberadaan pajak 

bumi dan bangunan. 

Menurut Hendono (2002: 46), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajak diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a.  Penyuluhan 

Merupakan sistem penyampaian informasi, kosultasi dan bimbingan perpajakan 

secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, 

kesadaran dan kemauan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan 

melaksanakan kewajiban perpajakan. 
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b. Meningkatkan Pelayanan 

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pelayanan 

terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat tertentu yang 

dekat denga tempat tinggal wajib pajak seperti di BANK terdekat atau kantor pos 

terdekat sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

c.  Memberikan Penghargaan 

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak, kelurahan serta kecamatan yang 

dapat menggerakkan serta menggingatkan wajib pajak untu membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan  yang membayar tepat pada waktunya, untuk lebih memotivasi dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan, dan dapat memberikan suatu kebanggaan 

kepada individu. 

2.1.2 Kajian Umum Pajak Bumi Dan Bangunan 

a) Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran dari rakyat atau penduduk sebagai partisipasi mereka dalam 

mengisi kas negara guna menjamin jalannya roda pemerintahan yang baik dan lancar 

(Tarsis tarmudji, 2001: 2). Sedangkan menurut Rohmat Soemitro (2001: 12), pajak 

adalah peralihan dari sektor swasta kesektor publik berdasarkan Undang-Undang 

yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat 

ditunjukan, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang 

digunakan sebagai alat pendorong dan penghambat atau pencegah untuk mencapai 

tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. 

Beberapa pengertian pajak dari beberapa ahli: 
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a.  Soeparman Soeharmidjaja dalam Bohari (2010: 24) dari disertasinya yang 

berjudul: ”Pajak Berdasarkan Azas Gotong Ronyong”, menyatakan bahwa pajak 

adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi diatas 

tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. 

Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontra prestasi menekankan pada 

mewujudkan kontra prestasi itu diperlukan pajak. 

b. Adriani dalam Bohari (2010: 23), mendefinisikan pajak adalah iuran pada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan denga tugas pemerintah. 

c. David N. Hyman dalam Ilyas (1989: 67), memberikan definisi, pajak adalah 

pembayaran secara paksa berhubungan dengan kegiatan tertentu. Hasil yang 

diperoleh dari pajak digunakan untuk membeli keperluan dalam menghasilkan 

barang-barang dan jasa-jasa pemerintah atau untuk didistribusikan kepada 

masyarakat. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri  yang 

melekat pada pengertian pajak adalah: 

1)  Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 
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2)  Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individu 

oleh pemerintah. 

3)  Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

4)  Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik 

investment. 

5)  Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain seperti Budgeter, yaitu mengatur 

(regular).  

b) Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi 

dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. 

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009: 77), Pajak Bumi dan Bangunan 

merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau 

pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas 

bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan 

misalnya tempat ibadah, pemakaman, banguanan cagar budaya, rumah sakit dan 

pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti 

pemilikan tanah dan bangunan. 

Sedangkan pengertian bumi yang meliputi tanah, perairan (seperti rawa-rawa, 

tambak, dan tambang-tambang lepas pantai), dan tubuh bumi yang berda dibawahnya 

(yang telah dijadikan tempat usaha seperti pertambangan) (G. Kartasapoetra, 1989: 

23-24). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, 
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permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia 

(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985). 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap 

pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang 

diusahakan. Pembangunan meliputi, jalan atau lingkungan dalam satu kesatuan 

dengan komplek pembangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah 

raga, galangan kapal, taman mewah, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang dimaksud pajak bumi 

dan bangunan, adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 

1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Subyek PBB menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara 

nyata: 

a. mempunyai suatu hak atas bumi. 

b. memperoleh manfaat oleh bumi. 

c. memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. 

Subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

2) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi 

bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai 

jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak 

yang terhutang. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 
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dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat 

usaha dan tempat yang di usahakan. 

Pengertian bangunan mencakupi: 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, 

pabrik yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks banngunan tersebut; 

b. jalan tol; 

c. kolam renang; 

d. pagar mewah; 

e. tempat olahraga; 

f. galangan kapal dan dermaga; 

g. taman mewah; 

h. tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak; dan  

i. fasilitas lain yang memberi manfaat. (G. Kartasapoetra, 1989: 24). 

 

 

3) Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan 

Alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah sebagai berikut. 

a. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang yang berasal dari 

jaman kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila; 

b. Berbagai Undang-Undang mengenakan pajak atas harta tak bergerak sehingga 

membingungkan masyarakat; 

c. Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial tidak sesuai dengan aspirasi 

dan kepribadian bangsa Indonesia; 

d. Undang-Undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia; dan  

e. Undang-Undang  lama kurang memberi kepastian hukum. 

Tujuan ditetapkannya PBB adalah: 
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1) menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah 

dimengerti oleh rakyat; 

2) memberi kuasa hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tak bergerak 

di semua daerah dan menghilangkan simpang siur; 

3) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tau sejauh 

mana hak dan kewajibannya; 

4) memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk 

menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah; 

5) menambah penghasilan daerah, membiayai setiap pengeluaran dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah(Rochmat Soemitro, 2001: 4). 

 

4) Mekanisme Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Dalam pembayaran pajak memiliki mekanisme yang harus ditaati, yaitu 

mekanisme administrasi pengenaan, pembayaran dan penyetoran pajak, yang 

meliputi lima tahap. 

a. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Setiap wajib pajak harus 

mendaftarkan objek pajaknya kepada kantor pelayanan PBB setempat dengan 

cara mengisi SPOP dan menyampaikan kembali selambat-lambatnya 30 hari 

setelah formulir SPOP diterima. 

b. SKP (Surat Ketetapan Pajak). Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka 

waktu 30 hari dan setelah ditegur maka akan dikeluarkan SKP secara jabatan 

yang ketetapan ditambah 25% dari hasil perhitungan PBBnya. 

c. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Fungsi SPPT sama dengan SKP, 

yaitu merupakan Surat Perintah kepada wajib pajak untuk segera membayar 

pajak sesuai dengan besarnya ketetapan yang tertera dalam surat tersebut. 

d. STP (Surat Tagihan Pajak). Surat tagihan yang memuat tentang denda 

administrasi sebesar 2% sebulan setiap keterlambatan dari saat jatuh tempo. 

e. Pajak terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan 

dan berdasarkan SKP atau STP selambat-lambatnya satu bulan.   
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5) Sanksi yang Ada di dalam Pajak Bumi dan Bangunan 

Dalam membayar pajak bumi dan bangunan tentunya memiliki sanksi yang 

berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Menurut Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 pasal 24 dan 25 memberikan sanksi pidana sebagai berikut. 

a) Dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-

tingginya sebesar dua kali lipat dari pajak yang terhutang karena kealpaannya, 

isinya tidak benar sehingga negara dirugikan. 

b) Dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 

2.000.000 bagi pejabat yang ada kaitannya dengan objek pajak karena 

pekerjaannya yang sengaja tidak memberikan dokumen atau tidak memberikan 

keterangan sehingga negara dirugikan. 

c) Didenda dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-

tingginya 5 kali pajak terhutang bagi wajib pajak yang sengaja tidak 

mengembalikan SPOP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, 

memperlihatkan surat palsu dan menyembunyikan keterangan yang diperlukan 

sehingga negara dirugikan. Sanksi pidana ini dilipatkan dua kali apabila belum 

setahun sudah melakukan tindak pidana perpajakan lagi. 

6) Tata Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan 

Tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan terhutang adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk yang NJKP-nya 20% = 0,5% x 20% (NJOP - NJOPTKP) 

b. Untuk yang NJKP-nya 40% = 0,5%x 40% (NJOP - NJOPTKP) 
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Hasil penghitungan, penetapan, dan pembebanan pajak terhutang dituangkan 

dalam SPPT yang berisikan antara lain: nama serta alamat wajib pajak besarnya 

pajak terhutang dan tata cara mengenai objek pajak. 

2.1.3 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Seperti yang termuat dalam Pasal 11 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 jo 

Undang-undang No. 12 Tahun 1994, pajak yang terhutang berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak 

diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. Penerimaan 

pembayaran PBB di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yaitu  dari SPPT 

sampai pembayaran dilakukan secara computerised , sistem yang seluruh data 

pemasukan maupun pengeluaran diolah, didata, dan dimasukkan dalam komputer 

dan semua data diolah di Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD). 

Sistem ini dilakukan dengan tujuan: 

a. meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga; 

b.  mengurangi resiko penyimpangan oleh para pemungut pajak; dan 

c.  meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. 

Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur 

Kota Semarang yaitu: 

 

    

   

 

 

DPKAD Kecamatan 

Wajib Pajak 

Kelurahan 

BANK, Kantor Pos 

dan 

ATM 
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Pemerintah pusat ditahun 2011 menetapkan bahwa pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan tidak lagi melalui kantor kecamatan namun dapat dilakukan di 

DPKAD, BANK, ATM dan kantor Pos terdekat karena pembayaran melalui kantor 

kecamatan dirasa masih kurang efektif. DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan Aset 

Daerah) selaku Dinas berwenang yang memproses semua data wajib pajak mulai dari 

pendataan, penilaian, dan penetapan. Setelah semua data tentang wajib pajak di 

dapat, Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah membuat SPPT (Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang). SPPT yang telah ditetapkan lalu di berikan kepada 

Kantor Kecamatan oleh DPKAD untuk di berikan kepada setiap Kelurahan dan 

diserahkan kepada wajib pajak. Setelah SPPT diterima wajib pajak, wajib pajak bisa 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui DPKAD langsung atau bisa dilakukan 

di BANK, ATM, serta kantor pos terdekat.  

2.1.4 Layanan Pembayaraan Pajak Bumi dan Bangunan 

Layanan dalam pembayaran PBB dapat dilakukan di BANK, ATM, dan Kantor 

Pos terdekat. Pembayaran PBB tidak lagi dilakukan di kantor kecamatan karena tidak 

efektif. Ketidakefektifan tersebut sehingga menghambat pencapaian target pada 

setiap tahunnya diharapkan melalui Bank, ATM, dan Kantor Pos mampu menaikkan 

target dalam pembayaran PBB. Wajib pajak dapat membayar PBB secara langsung 

di Bank terdekat yang secara langsung dapat dilayani oleh petugas Bank atau Wajib 

Pajak dapat membayar melalui ATM  dan kantor pos. 
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2.1.5 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesadaran Masyarakat 

Membayar PBB 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Kesadaran Masyarakat 

1. Penyuluhan 

2. Meningkatkan 

Pelayanan 

3. Memberikan 

Penghargaan 

1. Sebab Kultural 

2. Kurangnya 

Informasi 

3. Adanya kebocoran 

pada penarikan 

pajak 

4. Suasana Individu 

Upaya untuk 

meningkatkan 

kesadaran 

masyarakat dalam 

membayar PBB 

Wajib Pajak sadar 

untuk membayar 

PBB 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan ini 

berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional 

yang dimaksud adalah kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang 

masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, sedangkan empiris adalah 

cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain 

dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis dapat 

diartikan sebagai proses yang digunakan dalam penelitian dan menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

3.1 Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati (Moleong, 1996: 9). 

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan 

Bangunan di Kecamatan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, dengan 

didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. 

 3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan 

lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian 
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akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Gajah Mungkur Kota 

Semarang. 

3.3  Fokus Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan difokuskan pada Kesadaran Masyarakat 

Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur dengan 

rincian sebagai berikut: 

Fokus dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1)  Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan dengan indikator: 

a) Sebab kultural dan historis. 

b) Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak. 

c) Adanya kebocoran pada penarikan pajak. 

d) Suasana individu (belum memiliki uang, malas serta tidak ada imbalan 

langsung dari pemerintah). 

2) Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan dengan indikator: 

a) Melakukan penyuluhan. 

b) Dengan meningkatkan pelayanan. 

c) Memberikan penghargaan. 

3)  Kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di 

Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dengan indikator: 

a)  Melakukan penyuluhan. 
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b)  Dengan meningkatkan pelayanan. 

c) Memberikan penghargaan. 

 

3.4 Instrumen penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen 

sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data 

yang telah ditemukan melalui wawancara. Peneliti terjun langsung kelapangan, baik 

pada grand tour question, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data 

analisis dan membuat kesimpulan. 

Peneliti sebagai instrumen harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a.   Peneliti sebagai alat harus peka dan dapat berinteraksi terhadap segala stimulus 

dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti. 

b.  Peneliti sebagai alat instrumen dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

c.   Tiap situasi merupakan keseluruhan, tidak ada suatu instrumen berupa test atau 

angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 

d.  Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan 

pengetahuan semata, karena untuk memahaminya kita perlu untuk 

merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 

e.   Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh, serta 

dapat menafsirkannya dan melahirkan hipotesis dengan segera untuk 

menentukan arah pengamatan, agar dapat menguji hipotesis dengan segera 
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untuk menetukan arah pengamatan, agar dapat menguji hipotesis yang timbul 

seketika. 

f.   Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai 

balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelaksanaan. 

g.  Dengan manusia sebagai instrument, respon yang aneh, yang menyimpang 

justru diperhatikan. Respon yang lain dari pada yang lain bahkan yang 

bertentangan digunakan untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat 

pemahaman mengenai aspek yang diteliti. 

3.5  Sumber  Data Penelitian 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto, 1996:113). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a.  Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung 

dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas. Dalam 

hal ini informan adalah wajib pajak, petugas kecamatan, dan petugas kelurahan 

yang menangani PBB. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam 

penelitian ini. Karena informasinya dibutuhkan dalam melakukan penelitian.  

b.  Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder penulis 

menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan data melalui informan ataupun responden. Dokumentasi yang 
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didapat dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan, SPPT, data monografi 

Kecamatan Gajah Mungkur,  dan data perolehan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Kecamatan Gajah Mungkur untuk melengkapi data primer yaitu yang 

berhubungan dengan perpajakan. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperluukan penelitian ini menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

 Wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah 

kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi 

(Rachman 1999: 83). Dalam hal ini yang diwawancarai adalah: 

1)  Wajib pajak 

2)  Petugas Kelurahan 

3)  Petugas Kecamatan 

Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi struktural dalam hal ini mula-

mula menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu 

persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dalam penelitian ini 

wajib pajak yang diwawancarai 30 wajib pajak yang diambil dari delapan kelurahan 

yang terdapat di kecamatan gajah mungkur. Dengan demikian jawaban yang 

diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan 

mendalam (Suharsimi, 2006: 227).  

b. Pengamatan (Observasi) 
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Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa (Rachman 

1999: 77). Observasi penelitian ini pada Kesadaran Masyarakat dalam Membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui peningkatan 

tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil-dalil atau yang lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Rachman, 1999: 96). 

Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan 

laporan tertulis berupa data hasil perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Gajah Mungkur Kota Semarang untuk memperoleh data tentang wajib pajak yang 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada tiap tahunnya dan untuk memperoleh 

data pembanding dari data wajib pajak yang sudah membayar pajak bumi dan 

bangunan ditiap tahun. 

3.7  Validitas dan Keabsahan Data 

 Menurut Moloeng (1996: 176) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan yang didasarkan pada jumlah kriteria tertentu yaitu tingkat 

kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Adapun teknik yang 

digunakan dalam menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Keikutsertaan peneliti 
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Keikutsertaan peneliti untuk ikut terjun langsung kelapangan, secara tidak  

langsung peneliti akan banyak mempelajari dan mengetahui tentang Kesadaran 

warga Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. Dengan keikutsertaan peneliti kelapangan akan memungkinkan untuk 

peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. 

b. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 1996:178). Jika peneliti dalam 

pengumpulan data menggunakan triangulasi secara tidak langsung sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

Triangulasi teknik, dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. Triangulasi sumber data adalah untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Bagan 1 triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Data Sama Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Sumber yang berbeda 
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Dalam teknik keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi karena 

dengan menggunakan teknik triangulasi peneliti membandingkan data-data yang 

diperoleh sehingga akan mendapatkan data yang valid dan dapat dibuktikan 

kebenarannya walaupun menggunakan sumber, teknik dan waktu yang berbeda.  

3.8  Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis dasar kerja 

seperti yang disarankan oleh data (Moleong 2007: 103). Metode analisi data yang 

digunakan adalah analisis interaktif mengingat data-data yang diperoleh berupa kata-

kata dan tindakan (Rachman 1999: 45) yang menjelaskan proses analisis data melalui 

empat alur diantaranya adalah sebagai berikut: 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data ini yaitu: 

1) Pengumpulan Data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

2)  Reduksi Data 

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.  Dimana 

reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan. Data-data yang 

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan 

dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.  

3)  Penyajian Data 
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Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

4)  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Sejak semula peneliti mencari data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti mencari 

hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering muncul. Dalam pengambilan 

keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Bagan II : Analisis Data Kualitatif 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama 

peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara atau 

observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan 

banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian 

data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. 

Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil keputusan atau 

verifikasi. 

 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Penariakan kesimpulan 

verifikasi 

Penyajian data 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut terlebih 

dahulu penulis kemukakan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi 

lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan 

secara berturut-turut mengenai: letak, luas, batas dan pembagian wilayah desa, 

jumlah penduduk, keadaan sosial budaya 

a. Letak, luas kecamatan dan pembagian wilayah kecamatan: 

1) Letak Kecamatan 

Secara administratif Kecamatan Gajah Mungkur termasuk pada daerah kota 

semarang. Letak kecamatan gajah mungkur berada di pusat kota semarang karena 

untuk menuju daerah kota tidak memerlukan waktu tempuh yang cukup lama. 

Jarak Kecamatan Gajah Mungkur dari kota sebagai pusat wilayah administrasi 

dan ekonomi adalah: 

a) Ke kelurahan yang terjauh kurang lebih 5 km 

b) Ke kabupaten/ kota kurang lebih 6 km 

c) Ke ibukota provinsi kurang lebih 4 km 

2)  Luas Kecamatan 

Menurut data monografi Kematan Gajah Mungkur bulan Desember 2010, luas 

kecamatan gajah mungkur secara keseluruhan kurang lebih 765,10 ha. 
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a)   Batas-batas Kecamatan Gajah Mungkur 

Batas-batas wilayah Kecamatan Gajah Mungkur yaitu: 

Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Selatan 

Sebelah Selatan : Kecamatan Banyumanik 

Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat 

Sebelah Timur : Kecamatan Candi sari 

b)  Pembagian Wilayah Desa 

Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur terdiri atas 8 kelurahan, yang 

dikelompokkan menjadi 50 Rukun Warga (RW) dan 331 Rukun Tangga (RT). 

Tabel 1 Data jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) 

No Kelurahan Jumlah RT Jumlah RW 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Karangrejo 

Gajah Mungkur 

Lempong Sari 

Bendungan 

Petompon 

Sampangan 

Bendan Ngisor 

Bendan Dhuwur 

33 

86 

38 

29 

39 

53 

30 

23 

5 

9 

8 

5 

5 

7 

5 

6 

 Jumlah 331 50 
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c)  Jumlah Penduduk 

Kecamatan Gajah Mungkur terdiri dari 8 kelurahan antara lain Kelurahan 

Gajah Mungkur, Kelurahan Bendan Duwur, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan 

Sampangan, Kelurahan Petompon, Kelurahan Lempongsari, Kelurahan Bendungan  

dan Kelurahan Karangrejo yang secara keseluruhan pada bulan Desember 2010 

berjumlah 62,413 jiwa. 

Tabel 2 Jumlah Penduduk (laki-laki dan perempuan) 

No Jenis Kelamin (L/P) Jiwa 

1. 

2. 

Laki-laki (L) 

Perempuan (P) 

31,192 jiwa 

31,221 jiwa 

 Jumlah 62,413 jiwa 

Sumber : Data monografi Kecamatan GajahMungkur bulan Desember 2010  

d)  Keadaan Sosial Budaya 

a. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. 

Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan 

pendapatan penduduknya. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Gajah Mungkur 

sebagian besar Pegawai Negeri dan Wiraswasta karena letak geografis Kecamatan 

Gajah Mungkur tidak memiliki daerah persawahan. 
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Tabel 4 Penduduk menurut Mata Pencaharian 2010 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

PNS/Pol/TNI 

Wiraswasta 

Peternak 

Pengangkutan 

Pedagang 

Pengusaha 

Pengrajin 

Buruh Industri 

Buruh Bangunan 

Lain-lain 

3,683 orang 

6,982 orang 

45 orang 

649 orang 

1,992 orang 

379 orang 

25 orang 

2,358 orang 

1,531 orang 

1,786 orang 

 Jumlah 19430 orang 

Sumber : Data monografi Kecamatan GajahMungkur tahun 2010 

Masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur adalah sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian sebagai buruh industri dan berwiraswasta, karena lokasi 

kecamatan dan kelurahan di dekat kota maka banyak industri-industri yang terdapat 

di sekitar kecamatan. Semakin mahal biaya untuk bersekolah semakin banyak orang 

tua yang tidak dapat membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah dan lebih 

memilih anaknya agar bekerja di tempat-tempat industri untuk membantu keuangan 

keluarga. 

Masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur berada di pusat kota sehingga 

memungkinkan warga lebih memilih untuk bekerja untuk mendapat penghasilan 



40 

 

 

sendiri ketimbang unutk melanjutkan sekolahnya. Semakin mendesak kebutuhan 

seseorang semakin mereka berfikir untuk bekerja. 

b. Pendidikan 

Pendidikan mempunyai peran strategis bagi kehidupan manusia. Bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menentukkan kemajuan dalam berfikir serta dapat mendapatkan banyak 

pengetahuan. Tabel dibawah ini menunjukkan tingkat pendidikan Kecamatan Gajah 

Mungkur. 

Tabel 5 Penduduk menurut tingkat pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Perguruan Tinggi 

SLTA/ sederajat 

 SD-SLTP/ sederajat  

Tidak tamat SD 

Tidak bersekolah 

3289 

6071 

4082 

1103 

34 

 Jumlah 14579 

Sumber : Data monografi Kecamatan GajahMungkur tahun 2010 

Dalam tabel di atas, tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Gajah Mungkur 

terhitung tinggi karena sebagian masyarakat selesai pada jenjang SLTA. Dengan 

banyaknya warga yang sudah selesai pada jenjang SLTA diharapkan masyarakat 

memiliki pengetahuan yang luas tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat dalam membanyar Pajak Bumi 

dan Bangunan. 
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c. Agama 

Tabel 7 Penduduk menurut Agama di Kecamatan Gajah Mungkur 

No Agama Jumlah 

1. Islam 50,519 

2. Katholik 6,303 

3. Protestan 5,142 

4. Hindu 168 

5. Budha 202 

 Jumlah 62,334 

Sumber : Data monografi Kecamatan GajahMungkur tahun 2010 

Masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur sebagian besar memeluk agama Islam 

serta agama kristen, hindhu dan budha terbukti dengan banyaknya bangunan Masjid, 

Gereja, serta Pura yang terdapat di wilayah kecamatan. Yang menandakan bahwa 

banyak warga yang taat dengan agama meskipun mereka sibuk untuk bekerja namun 

mereka menyempatkan untuk beribadah. Dengan banyakya bangunan peribadahan 

maka dimaksudkan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah dengan 

mengutamakan saling menghormati pemeluk agama satu dengan yang lain. 

d. Sarana dan Prasarana Umum Kecamatan 

Sarana dan prasarana umum merupakan salah satu hal yang mutlak 

keberadaannya dalam suatu daerah, karena dengaan sarana dan prasarana kehidupan 

sosial ekonominya dan sebagainya dapat berjalan dengan seemestinya. Selain itu 

tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai dari kelengkapan sarana dan 

prasarananya. 
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1) Jalan dan Alat Transportasi 

Jalan yang terdapat di Kecamatan Gajah Mungkur sebagian besar sudah di 

aspal dengan kondisi yang masih baik, dengan jalan yang sudah di aspal kurang lebih 

78, 53 Km, jalan yang diperkeras kurang lebih 52, 23 Km serta jalan yang masih 

tanah atau belum di aspal kurang lebih 7,7 Km. Beberapa panjang jalan utama yang 

dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang 138, 46 Km. 

Alat transportasi yang terdapat di Kecamatan Gajah Mungkur yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat serta warga di Kecamatan Gajah Mungkur dengan 

tidak ada batas waktunya antara lain terdapat bus umum, taksi, ojek dan angkot.  

2) Fasilitas Kesehatan 

Untuk fasilitas kesehatan di Kecamatan Gajah Mungkur antara lain 

Tabel 10 Fasilitas kesehatan di Kecamatan Gajah Mungkur 

No Jenis Rumah Sakit Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

RSU Pemerintah 

RSU Swasta 

RSU Pemerintah AKPOL 

Rumah Sakit Bersalin 

Puskesmas 

Praktek Dokter 

Apotik 

1 Buah 

2 Buah 

1 Buah 

2 Buah 

1 Buah 

30 Buah 

16 Buah 

 Jumlah 53 Buah 

Sumber : Data monografi Kecamatan GajahMungkur bulan Desember  
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4.1.2 Faktor-faktor Yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. 

Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat 

sulit untuk mewujudkannya karena adanya bermacam-macam masalah.  

Kecamatan Gajah Mungkur dibagi menjadi delapan Kelurahan antara lain 

Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan Bendan Dhuwur, 

Kelurahan Sampangan, Kelurahan Petompon, Kelurahan Gajah Mungkur, Kelurahan 

Bendungan dan Kelurahan Lempongsari.  

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur yang 

dalam tujuan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat 

maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah 

Kecamatan Gajah Mungkur guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat 

meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan 

upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat 

juga harus ikut berperan aktif dalam mensuskseskan upaya pemerintah dengan 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan 

kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  

A. Sebab kultural atau historis. 

Faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami 

penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat 

pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman 
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penjajahan pajak dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan 

pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa 

pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi 

sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi 

pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana 

beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak 

sebagai beban. Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 

30 Maret 2011 dengan Bapak Sukamto yang memiliki luas bangunan seluas 89  m2 

serta luas tanah seluas 154 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp 125. 756 

diketahui bahwa: 

”kalau membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahunnya naik ya beban mba, 

beban untuk memikirkan uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan kalau 

tidak dibayar nanti malah kena denda dan harus menambah anggaran lagi namun 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu suatu kewajiban kita sebagai warga negara 

yang memiliki rumah dan tanah”. 

 

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa membayar pajak 

pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai 

beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban 

Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menjadi suatu beban 

kehidupan mereka, didalam kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak beban-beban kehidupan 

yang harus dipenuhi dan di dahulukan. Anggapan pajak sebagai alat pemeras telah 

berubah dengan perkembangan zaman serta pengetahuan sesorang tentang arti pajak 

di zaman modern ini. Bahwa pajak tidak lagi sebagai alat pemera rakyat namun pajak 
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digunakan guna melancarkan roda pemerintah, dengan membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan kita membantu program pemerintah.  

  Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai petugas 

kecamatan yaitu dengan Bapak D.T Setiyadi wawancara dilakukan pada tanggal 28 

Juli 2011 yang menyatakan bahwa: 

”kalau menurut saya sekarang masyarakat lebih cerdas serta sudah banyak 

masyarakat yang berpendidikan yang tidak lagi memandang pajak sebagai alat 

pemeras namun sekarang banyak wajib pajak yang mengeluh dengan semakin 

naiknya beban pajak sehingga membuat beban mereka, mungkin ada wajib pajak 

yang masih berpendapat bahwa pajak sebagai alat pemeras tapi sudah banyak wajib 

pajak yang mengerti untuk apa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah”. 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai 

alat pemeras sudah bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak. Semakin 

berkembangnya zaman serta teknologi membuat wajib pajak dapat mengerti serta 

memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban 

mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta 

program pemerintah yang tertuang didalam APBN.  

B. Kurangnya informasi atau penyuluhan oleh pemerintah kepada rakyat/wajib 

pajak. 

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat 

menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat 

menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat 

mengginggatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dengan tepat waktu tanpa  harus wajib pajak terlambat dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yang 
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dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong ronyongan 

karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program 

pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, 

pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan 

meendatangi tiap RT/RW. Hasil wawancara dengan Bapak Lurah Gajah Mungkur 

Bpk. HM. Yenuarso, S.IP.MM pada tanggal 22 Maret 2011 serta petugas kelurahan 

dari Kelurahan Karang Rejo Bpk. Utung Pribadi, S.Kom beliau mengatakan bahwa: 

”Biasanya kami memasang baliho di depan kelurahan atau dijalan-jalan Kelurahan 

Gajah Mungkur yang isinya mengingatkan warga untuk membayar pajak tepat waktu 

dan kami juga memberikan surat kepda setiap RW atau RT untuk mengingatkan 

warganya untuk membayar PBB atau biasanya kami mengadakan acara musyawarah 

serta pertemuan untuk membahas serta memberikan penyuluhan atau memberikan 

informasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. 

 

”Kami biasanya memasang pamflet atau yang sekarang banyak menggunakan MMT 

yang kami pasang di depan kelurahan untuk memberikan informasi tanggal jatuh 

tempo membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau kami memberikan surat kepada 

setiap RW atau RT untuk mengginggatkan warganya agar lekas membayar pajak 

bumi dan bangunan agar tidak telat atau pada saat pertemuan di kelurahan biasanya 

kami meemberikan sedikit informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan”. 

 

Selain mewawancarai petugas kelurahan peneliti juga mewawancarai petugas 

kecamatan yaitu dengan Bapak D.T Setiyadi wawancara dilakukan pada tanggal 28 

Juli 2011 yang menyatakan bahwa: 

”kalau pemberian informasi kami lakukan kalau ada bulan pajak yang dilakukan oleh 

petugas DPKAD atau biasanya kami memberikan informasi kalau ada rapat di 

kecamatan namun bukan acara khusus untuk pemberian informasi tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan” 

 

Dari hasil wawancara dengan petugas kelurahan serta petugas kecamatan 

diketahui bahwa kurangnya pemberian informasi yang diberikan oleh kelurahan serta 

kecamatan menjadi menyebab masih banyaknya masyarakat Kecaman Gajah 
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Mungkur yang belum membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan karena tidak adanya pemberian informasi kepada wajib pajak yang 

optimal sehingga banyak wajib pajak yang mengesampingkan kewajiban untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan banyaknya pihak 

kelurahan serta kecamatan dalam pemberian informasi tentang manfaat serta  

pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat menggugah serta 

dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan dengan tepat waktu. 

C. Adanya kebocoran pada penarikan pajak. 

Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari pemerintah 

terkait dengan para petugas sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif 

dari masyarakat. Seperti uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas pajak untuk kepentingan serta 

keperluan pribadi. Seperti kasus Gayus Tambunan yang menghebohkan pada tahun 

2010 secara tidak langsung membuat kepercayaan wajib pajak terhadap petugas serta 

pemerintah menjadi turun. Wajib pajak dengan susah panyah membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan namun dikorupsi oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan 

kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat miskin yang ada di 

negara ini. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita membuat wajib pajak 

menjadi enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Seperti hasil 

wawancara dengan Ibu Elly Sri Wirayati  yang memiliki luas tanah  156 m2 dan 
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bangunan seluas 88 m2 dan beban pajaknya sebesar Rp 125. 984 pada tanggal 28 Juli 

2011 yang mengatakan bahwa: 

”sempat mikir juga buat apa kita membayar pajak toh pada akhirnya dikorupsi sama 

petugas pajak seperti kasus gayus, kita membayar pajak malah dikorupsi untuk 

keperluan pribadi”. 

 

Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai petugas 

kecamatan yaitu dengan Bapak D.T Setiyadi wawancara dilakukan pada tanggal 28 

Juli 2011 yang menyatakan bahwa: 

”wah pas kasus gayus heboh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sampai bulan 

september 2010 masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan padahal sudah lewat jatuh tempo namun masih banayk yang belum 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung kasus gayus 

mempengaruhi pemikiran para wajib pajak”. 

 

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya 

kebocoran pada penarikan pajak yang terjadi membuat wajib pajak enggan untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak enggan untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan karena mereka terpengaruh oleh kasus korupsi yang terjadi di 

Indonesia. Mereka beranggapan untuk apa mereka membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan karena nantinya akan di korupsi oelh para petugas pajak untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi. Kepercayaan wajib pajak terhadap para petugas pajak menjadi 

turun karena adanya kasus korupsi. Dengan menurunnya tingkat kepercayaan para 

wajib pajak akan menimbulkan turunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

D. Suasan individu (belum memiliki uang, malas serta tidak adanya imbalan 

langsung dari pemerintah). 

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga Kecamatan 

Gajah Mungkur, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga Kecamatan 
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Gajah Mungkur memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. 

Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka 

mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang-

barang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan di bangunan 

pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain wajib pajak 

belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga 

merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara 

langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak 

Slamet yang memiliki luas bangunan seluas 72 m2 serta luas tanah seluas 420 m2 

dan memiliki beban pajak sebesar Rp 220.000 dan Mbah Tarmiah yang memiliki 

luas bangunan seluas 20 m2 serta luas tanah seluas 135 m2 dan memiliki beban pajak 

sebesar Rp 68. 840 yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 

2011 yang diketahui bahwa: 

”kalau ada rejeki saya langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan tapi kalau 

saya belum memiliki uang atau rejeki bayarnya nanti saja kalau sudah dapat uang 

lebih atau rejeki buat kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apa lagi tiap bulannya 

bukan saja kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga 

harus beyar listrik, PDAM, cicilan motor sama kebutuhan anak sama istri”. 

 

”Kalau saya khan pensiunan mba jadi ya penghasilannya hanya cukup buat makan 

dan kebutuhan yang lain, kalau dah waktunya mbayar pajak ya saya usahan untuk 

membayar pajak dulu soalnya membayar pajak juga kewajiban mba nanti kalau 

nggak dituntaskan kewajibannya kepikiran, apa lagi beban pajaknya tiap tahun 

sebetulnya keberatan namun itu kewajiban mba yang harus dibayar”. 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa suasana wajib pajak 

terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
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menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Kecamatan Gajah 

Mungkur memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun 

menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit 

menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga 

menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya 

untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena 

denda jika mereka telat dalam membayar pajak. 

Dari penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan hasil 

wawancara dan hasil pengamatan oleh peneliti yang mempengaruhi kesadaran 

masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain: 

1. kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak/rakyat 

menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan serta kecamatan dirasa masih kurang 

optimal untuk memberikan serta mengginggatkan wajib pajak untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan.  

2.  adanya kebocoran pada penarikan pajak menyebabkan kepercayaan wajib pajak 

atau menyebabkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi 

menurun dikarenakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga wajib 

pajak merasa dirugikan dan merasa sia-sia membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Jika uang yang wajib pajak setorkan untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai 

warga negara dikorupsi oleh pegawai-pegawai atau oknum-oknum yang tidak 
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bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka serta 

memperkaya diri dengan mengkorupsi uang dari Pajak Bumi dan Bangunan. 

3.  suasana individu (belum memiliki uang) sangat mempengaruhi kesadaran untuk 

membanyar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak sadar untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan namun mereka terhalang oleh tidak memilki uang 

yang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

4.1.3 Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

a. Pemberian Peyuluhan kepada wajib pajak. 

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat 

memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan 

kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara 

dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan 

Bapak Bapak D.T Setiyadi wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 yang 

menyatakan bahwa: 

”kalau penyuluhan itu biasanya kami lakukan jika memang penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan kurang dari target atau biasanya kami memberikan informasi atau 

penyuluhan kepada masyarakat jika terdapat bulan pajak yang telah ditetapkan oleh 

pihak pemerintah, didalam pemberian informasi kami lakukan dengan memberikan 

surat kepada tiap kelurahan untuk menggingatkan warganya untuk segra membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan, atau kami memasang spanduk didepan kantor kecamatan 

atau dijalan-jalan yang strategis yang dapat dibaca oleh masyarakat atau pada waktu 

di kantor kecamatan terdapat acara rapat dengan masyarakat atau dengan petugas 

kelurahan kami menyampaikan himbauan atau memberikan informasi”. 
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Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penyuluhan 

dilakukan oleh Kantor Kecamatan jika terdapat bulan pajak saja. Penyuluhan tidak 

dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor kecamatan, dengan 

dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat menggunggah serta 

dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran 

pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan dilakukannya penyuluhan 

secara bertahap tanpa menunggu adanya bulan pajak akan menggunggah kesadaran 

masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa 

harus terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dilakukaknnya 

penyuluhan diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak 

yang memiliki pendapatan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

dengan tepat wakutanpa harus terlambat. 

b. Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak. 

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pos-pos 

pembayaran pajak ditempata-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah yang 

tercantum di setiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika 

wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat 

dengan rumah atau kediaman wajib pajak, dapat dibayarkan melalui Kantor Pos 

terdekat atau jika di tempat tinggal yang paling dekat dengan ATM bisa 

dipergunakan utuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta terdapat banyaknya 

kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas diantaranya banyaknya SPPT ynag 

harus dipilah-pilah sesuai dengan RT/RW, banyaknya tanah serta rumah kosong 

yang kepemilikannya sudah berpindah tangan sehingga menyulitkan petugas 
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kelurahan dalam proses penyaluran SPPT, dengan berbagai kendala yang di hadapi 

oleh petugas kelurahan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi 

sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara 

dengan Bapak Bapak D.T Setiyadi wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 

yang menyatakan bahwa: 

”mulai tahun 2011 ini pelanyanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi 

dilakukan di kantor kecamatan namun wajib pajak dapat membayar melalui BANK, 

Kantor Pos serta ATM yang dekat dengan rumah wajib pajak sehingga wajib pajak 

tidak perlu datang ke kantor kecamatan yang jarak dari rumah ke kecamatan jauh, 

namun jika terdapat bulan pajak kami memberikan pelayanan pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan namun jika bulan pajak saja, peningkatan pelayanan untuk 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kami lakukan dengan menyalurkan SPPT 

dengan tepat waktu serta memberikan informasi kepada wajib pajak tentang 

kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ditiap tahunnya”. 

  

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa upaya untuk meningkatkan 

pelayanan yang dilakukan Kecamatan Gajah Mungkur masih kurang maksimal 

dengan tidak diadakannya pelanyanan penyuluhan kepada wajib pajak secara rutin 

dan kurangnya informasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Upaya untuk 

meningkatkan pelanyanan dilakukan jika terdapat bulan pajak saja atau dengan 

memasang spanduk untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. 

c. Memberikan Penghargaan. 

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ataupun kepada pihak kecamatan 

atau kelurahan dapat dilakukan untuk memotivasi dalam pencapaian serta membayar 

pajak Bumi dan Bangunan dengan maksimal. Dengan memberikan penghargaan 

diharapkan akan memacu upaya serta usaha yang dilakukan oleh pihak kecamatan 

atau pihak kelurahan untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga target yang diharapkan akan tercapai. Berikut hasil wawancara 
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dengan Bapak Bapak D.T Setiyadi wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 

yang menyatakan bahwa: 

”kalau penghargaan tidak ada selama ini, kalau didalam penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan kurang maksimal ya kami menunggu sampai akhir tahun wajib pajak 

untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. 

 

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak adanya penghargaan kepada 

wajib pajak, pihak kelurahan serta kecamatan membuat para wajib pajak enggan 

untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak adanya motivasi sehingga 

hasil penerimaan Pajak  Bumi dan Bangunan tidak dapat maksimal. 

Pemberian penghargaan akan memotivasi agar lebih mengoptimalkan upaya serta 

penyuluhan yang diberikan pihak kecamatan dan kelurahan kepada wajib pajak. 

Dari upaya yang dilakukan untuk dapat meingkatkan kesadaran  masyarakat 

untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sangat efektif untuk dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

yaitu: 

1. Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak 

mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran 

pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dapat membantu pemerintah dalam  mensukseskan progaram 

pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Pada hakekatnya membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong 

ronyongan nasioanal dalam membantu pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional. 
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2. Dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu 

meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan 

meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan dapat membantu wajib 

pajak.  

3. Dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta 

Kecamatan untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian 

penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan dapat maksimal sehingga Kecamatan mendapatkan 

penghargaan dari pemerintah karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 

dapat memenuhi target penerimaan.  

 

4.1.4 Kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

1. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak Kecamatan Gajah 

Mungkur dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Dalam penyampaian informasi, konsultasi, serta penyuluhan yang dilakukan 

secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang peran pentingnya Pajak Bumi 

dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta 

kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  

Kendala yang terjadi dalam pemberian penyuluhan seperti hasil wawancara 

dengan Bapak D.T Setiyadi wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 yang 

menyatakan bahwa: 
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”kendala yang kami hadapi jika kita terdapat program penyuluhan terhadap warga di 

Kecamatan Gajah Mungkur, biasanya kami sudah memberitahu kepada pihak 

Kelurahan untuk memberitahukan serta mengundang warga untuk datang ke Kantor 

Kecamatan untuk diadakan penyuluhan atau petugas kami melakukan ke kelurahan 

namun respon warga tidak seperti yang kami harapkan, yang datang ke tempat 

penyuluhan hanya beberapa warga saja, kendala yang lain yaitu waktu biasanya kita 

harus mencari waktu yang pas untuk mengadakan penyuluhan sehingga banyak 

warga yang ikut, paling yang dirasa kendalanya minat masyarakat itu kurang jika ada 

penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan”. 

 

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kendala yang 

petugas kecamatan hadapi di dalam pemberian penyuluhan yaitu kurangnya minat 

masyarakat untuk ikut dalam progran penyuluhan yang di adakan oleh Kantor 

Kecamatan. Kendala lain yang dihadapi oleh petugas kecamatan yaitu waktu 

penyuluhan harus disesuaikan dengan warga karena tidak semua warga ikut dalam 

kegiatan penyuluhan. 

2. Kendala didalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Kecamatan Gajah 

Mungkur dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

 Upaya pemerintah serta Kecamatan Gajah Mungkur dalam meningkatkan 

ketaatan warga salah satunya dengan memberikan pelayanan yang maksimal namun 

didalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak terdapat kendala yang dihadapi 

oleh petugas. Seperti yang di utarakan oleh Bapak  D.T Setiyadi wawancara 

dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 yang menyatakan bahwa: 

”didalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan ditahun 2011 pemerintah menetapkan bahwa untuk loket pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi dilakukan di Kantor Kecamatan namun dapat 

dilakukan di BANK, Kantor Pos, serta ATM yang dekat dengan wajib pajak. Wajib 

pajak tidak lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kantor kecamatan yang 

mungkin jarak dari rumah ke Kantor Kecamatan cukup jauh. Pelayanan pembayaran 

dapat dilakukan di Kantor Kecamatan kalau terdapat bulan pajak saja setelah lewat 

bulan pajak kami tidak dapat melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

karena tempat-tempat pembayaran sudah ditentukan oleh pemerintah untuk 

memperingan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan kendala dalam 
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pelayanan didalam pendistribusian SPPT ke tiap Kelurahan yang terkadang terlambat 

dari jadwal yang telah ditentukan karena kita harus memilah-milah SPPT yang 

banyak sesuai dengan kelurahannya”. 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa di tahun 2011 Kantor 

Kecamatan tidak lagi dipergunakan untuk tempat pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan di tempat-tempat 

yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan. Kantor Kecamatan hanya melayani pembayaran Pajakn Bumi dan 

Bangunan jika terdapat bulan pajak saja. Kendala yang dihadapi oleh petugas 

didalam meingkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan yaitu didalam penyaluran SPPT yang terkadang terlambat dari jadwal 

yang telah ditentukan sehingga SPPT akan diterima wajib pajak terlambat sehingga 

dapat menghambat keinginan wajib pajak untuk segera membayarkan Pajak Bumi 

dan Bangunan namun SPPTnya belum diterima oleh wajib pajak. 

3. Kendala didalam menerapkan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak 

Kecamatan Gajah Mungkur dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Didalam upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan terdapat kendala didalam upaya pemberian penghargaan. 

Diharapkan dengan pemerintah memberikan penghargaan dapat memberi dorongan 

kepada wajib pajak ataupun petugas untuk selalu berupaya membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan tepat waktu dan dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan.  
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Kendala yang terjadi dalam pemberian penyuluhan seperti hasil wawancara 

dengan Bapak D.T Setiyadi wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2011 yang 

menyatakan bahwa: 

”karena ditahun kemarin dan tahun ini tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk 

pemberian penghargaan, mungkin jika pemerintah memberikan penghargaan kendala 

yang kami hadapi yaitu mengajak wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dengan tepat waktu, itu hal yang sulit karena tidak semua wajib pajak 

memiliki pendapatan serta pekerjaan yang sama jadi sulit untuk mendorong wajib 

pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu mungkin itu mba”. 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa tidak adanya kebijakan 

dari pemerintah untuk memberikan penghargaan membuat wajib pajak serta petugas 

kecamatan tidak melakukan upaya yang optimal guna memberikan dorongan serta 

motivasi kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan 

tepat waktu. Kendala yang mungkin dihadapi oleh petugas kecamatan jika kebijakan 

pemeberian penghargaan diberlakukan yaitu sulitnya mendorong wajib pajak untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena dengan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan dapat membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. 

Selain kendala-kendala dalam meningkatkan kesadaran untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan terdapat pula kendala yang dihadapi oleh wajib pajak serta 

petugas kelurahan. Kendala tersebuta antara lain: 

a. Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan 

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga Kecamatan 

Gajah Mungkur, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga Kecamatan 

Gajah Mungkur memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. 

Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka 

mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang-
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barang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan di bangunan 

pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 

Disamping itu naiknya Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya secara tidak 

langsung menambah anggaran wajib pajak untuk sedikit menyisihkan pendapatan 

mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan bagi warga yang 

penghasilannya menengah kebawah merasa beban serta keberatan untuk membayar 

pajak dikarenakan pendapatan yang pas-pasan, dan hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Bukan berarti warga yang tergolong kurang mampu tidak 

memiliki kesadaran membayar pajak, karena mereka tidak mampu untuk membayar 

sehingga mereka sesekali membayar tidak tepat waktu denagn alasan tertentu. 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Slamet yang memiliki luas bangunan seluas 

72 m2 serta luas tanah seluas 420 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp 220.000 

dan Mbah Tarmiah yang memiliki luas bangunan seluas 20 m2 serta luas tanah 

seluas 135 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp 68. 840 yang dilakukan pada 

tanggal 27 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011 yang diketahui bahwa: 

”Kalau tiap tahunya naik terus ya jadi beban apalagi naiknya banyak paling saya  

nyisihin uang buat bayar pajak ya terkadang kalau rejekinya pas banyak ya nggak 

apa-apa tapi kalau pas rejekinya seret ya jadi bingung sendiri apalagi  kalau telat 

membayarnya nanti kena denda”. 

 

”Kalau saya khan pensiunan mba jadi ya penghasilannya hanya cukup buat makan 

dan kebutuhan yang lain, kalau dah waktunya mbayar pajak ya saya usahan untuk 

membayar pajak dulu soalnya membayar pajak juga kewajiban mba nanti kalau 

nggak dituntaskan kewajibannya kepikiran, apa lagi beban pajaknya tiap tahun 

sebetulnya keberatan namun itu kewajiban mba yang harus dibayar”. 

 

Dari hasil wawancara dengan wajib pajak didapat bahwa sebagian warga atau 

wajib pajak sangat keberatan jika beban pajak setiap tahun naik secara terus-
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menerus, secara finansial sangat memberatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari mereka harus bisa mengatur keuangan. Walaupun menjadi beban, mereka 

berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari 

pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga menyadari akan 

kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka 

telat dalam membayar pajak. 

Dari hasil pengamatan bahwa sebagian warga Kecamatan Gajah Mungkur tidak 

sepenuhnya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Terbukti dengan rumah-rumah 

yang sederhana namun ada juga warga yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi 

terbukti dengan mampunya mereka untuk membangun rumah yang bagus dan 

memiliki mobil namun tidak semua warga Kecamatan Gajah Mungkur memiliki 

tingkat pendapatan yang sama.  

Kecamatan Gajah Mungkur yang memiliki delapan kelurahan tidak semua 

kelurahan terletak ditempat strategis namun dari kedelapan kelurahan yang terdapat 

di Kecamatan Gajah Mungkur sudah memiliki fasilitas sarana serta prasaran umum 

yang memadai. Dari ke delapan kelurahan sudah memiliki jalan-jalan yang sudah di 

aspal yang dapat di lalui oleh berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan 

warganya dapat mennjalankan aktifitas tanpa hambatan. Fasilitas-fasilitas yang 

terdapat di Kecamatan Gajah Mungkur yaitu adanya beberepa Universitas yang ada 

di Kecamatan Gajah Mungkur, adanya beberapa pasar yang terletak ditempat yang 

strategis yang dapat dilalui oleh beberapa jenis kendaraan, adanya beberapa tempat 

pengisian bahan bakar kendaraan serta terdapatnya jenis angkutan yang dapat 



61 

 

 

digunakan oleh warga untuk menjalankan aktifitas mereka. Dengan terdapatnya 

sejumlah fasilitas yang memadai memudahkan warganya untuk memanfaatkan 

berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. 

b. Kesalahan Teknis 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh wajib pajak serta oleh petugas 

kelurahan didapati sejumlah kendala yang dirasakan oleh wajib pajak saja namun 

dirasakan oleh petugas kelurahan. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah ketika 

SPPT yang telah diterima oleh petugas kelurahan di SPPT terdapat beberapa 

kesalahan yang sangat menyulitkan petugas dan menghambat jalannya penyaluran 

SPPT ke tangan wajib pajak berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Ampoeni dari 

Kelurahan Petompon dan Bpk Supriyono pada tanggal 20 April 2011 selaku petugas 

kelurahan menyatakan bahwa: 

”kalau kendala ya banyak mba biasanya  kendalanya itu alamat yang tertera di SPPT 

kurang tepat pas di salurkan, memilah-milah SPPT yang banyak sangat menyulitkan, 

banyak tanah kosong yang pemiliknya tidak diketahui atau sudah dijual pemiliknya 

yang tidak lapor ke kelurahan”.  

 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Bpk Supriyono  dari Kelurahan 

Bendan Ngisor pada tanggal 20 April 2011 selaku petugas kelurahan menyatakan 

bahwa: 

”Wah kalau kendala lumayan banyak paling ketidakcocokan alamat wajib pajak, 

banyak tanah atau rumah kosong yang sudah dijual atau rumah dan tanah warisan 

yang sudah dibagi-bagi ke anaknya dan sudah ditempati namun SPPT masih menjadi 

satu, dan banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah mba”. 

 

Pernyataan yang sama tentang kendala yang di alami oleh petugas kelurahan 

juga dinyatakan oleh Bapak Lurah Gajah Mungkur Bpk. HM. Yenuarso, S.IP.MM 
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pada tanggal 22 Maret 2011 serta petugas kelurahan dari Kelurahan Karang Rejo 

Bpk. Utung Pribadi, S.Kom dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: 

”Kendala yang kami alami itu seperti tanah yang sudah dibagi atau dipecah karena 

tanah warisan yang sudah dibagi-bagi kepada warisnya dimana mereka sudah 

mengurus hak tanah mereka agar mendapat SPPT sendiri-sendiri tidak bersama-sama 

namun SPPTnya masih sama dengan SPPT terdahulu serta banyaknya tanh kosong 

atau rumah kosong yang dijual atau pemiliknya sudah berganti namun pemilik baru 

itu tidak melaporkannya kepada petugas kelruhan atau kecamatan sehingga sangat 

menyulitkan petugas kelurahan dalam penyaluran SPPT karena tidak tahu 

pemilihnya ”. 

 

”Mungkin kendala-kendala yang kami rasakan sama dengan kelurahan-kelurahan 

yang lain seperti alamat yang tidak jelas, banyaknya tanah-tanah atau rumah kosong , 

banyaknya SPPT menyulitkan kami untuk memilah-milah sesuai RT atau RW 

sehingga membuat penyaluran SPPT terlambat”. 

 

Kendala juga dialami oleh petugas kelurahan selain kendala yang di alami oleh 

wajib pajak. Dari hasil wawancara diatas didapatkan beberapa kendala yang  

dihadapi oleh petugas kelurahan yaitu alamat yang tertera di SPPT tidak sama 

dengan yang kenyataannya, banyaknya SPPT sehingga menyulitkan petugas dalam 

memilah-milah SPPT sesaui dengan RW ataupun RT, dan banyaknya tanah dan 

bangunan kosong yang sudah berpindah tangan atau sudah dijual kepda pihak lain 

dan pemiliknya sebelumnya tidak melaporkannya kepda pihak kelurahan sehingga 

sangat menyulitkan petugas dalam penyaluran SPPT. kendala-kendala yang dialami 

oleh petugas dapat menghambat pendistribusian SPPT kepada wajib pajak akan 

terlambat sehingga dapat menjadikan faktor wajib pajak terlambat dalam 

membayarkan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dengan 

adanya kendala yang terjadi tidak menyurutkan petugas kelurahan untuk dapat 

menghimbau warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta membuat 

petugas lebih bersemangat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut . 
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Kendala atau kesalahan teknis juga dialami oleh wajib pajak tidak hanya 

petugas namun dari wajib pajakpun mendapatkan kendala berdasarkan wawancara 

dengan Bapak Suwarso yang memiliki luas bangunan seluas 100 m2 serta luas tanah 

seluas 178 m2 dan memiliki beban pajak sebesar Rp 274. 000 dan Bpk Jumprianto 

yang memiliki luas bangunan seluas 54 m2 serta luas tanah seluas 150 m2 dan 

memiliki beban pajak sebesar Rp 78. 340 wawancara dilakukan pada tanggal 27 

Maret 2011 dan 26 Maret 2011menyatakan bahwa: 

” kalau tahun 2010 saya belum membayar karena pas bayar di bank ada namanya 

tetapi datanya tidak keluar dan harus ngurus di pusat jadi saya nggak bayar saya 

juga dahulu pernah membayar PBB sampai 10 tahun karena itu mba SPPT tidak 

saya terima tapi pas saya mengurusnya saya disuruh membayar PBB selama 10 

tahun”. 

 

” kalau tahun kemarin saya telat membayar karena SPPTnya terselip ditempat pak 

RT sehingga saya harus menunggu pak RT sampai menemukan SPPT saya 

sehingga saya terlambat membayar PBB  dan di kenai denda 5000 rupiah”. 

 

Kendala juga dialami oleh wajib pajak sesuai wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti didapat bahwa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak yaitu ketika wajib 

pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pos ataupun ditempat-tempat 

pembayarn Pajak Bumi dan Bangunan yang telah tercantum di SPPT data-data 

tentang wajib pajak tidak keluar segingga sangat menyulitkan wajib pajak dan harus 

di urus di kantor pajak. Selain kendala didalam membayar pajak kendala yang di 

alami wajib pajak yaitu SPPT yang terselip atau terbawa ke RT lain atau alamat lain 

sehingga membuat wajib pajak harus menunggu kejelasan SPPT. Kendala-kendala 

ini sangat mempengaruhi tingkat kesadaran dalam membayar pajak karena 

menghalangi wajib pajak untuk membayar pajak. Dan terkadang dari kendala-
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kendala tersebut membuat mereka harus telat dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam 

meningkatkan kesadaran maasyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

terdapat berbagai kendala atau masalah yang sering kali menghambat tercapainya 

target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur antara 

lain: 

a. Keterlambatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak. Terjadinya keterlambatan 

penyampaian SPPT kepada wajib pajak biasanya dikarenakan adanya beberapa 

SPPT yang keliru, sehingga perlu dilakukan pembetulan terlebih dahulu ke KPP 

Pratama. Adanya kejadian tersebut maka masyarakat yang hendak melunasi 

Pajak Bumi dan Bangunannya terpaksa menunda untuk membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan, karena belum menerima SPPT. Pembagian SPPT biasanya 

dilakukan pada bulan April atau Mei dan akan jatuh tempo pada bulan Agustus; 

b. Sulitnya melacak wajib pajak yang tidak berdomisili di kecamatan gajah 

mungkur. Hal ini biasanya terjadi karena objek pajak telah berpindah 

kepemilikan, dan yang mempunyai hak milik tidak bertempat tinggal di 

Kecamatan Gajah Mungkur; 

c. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. 

Banyak pemilik tanah dan atau bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur, 

terutama pemilik baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan atau 

bangunannya tersebut sebagai objek pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Semarang, dan juga tidak melapor kepada petugas kelurahan maupun petugas 
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kecamatan. Mereka beranggapan bahwa, kalau telah memiliki sertifikat berarti 

segala urusan telah selesai, padahal seharusnya mereka masih memiliki 

kewajiban lain yang harus dipenuhi yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  

Dari penjelasan di atas didapat kesimpulan bahwa kendala yang dapat 

menghambat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

yaitu: 

1.  Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak Kecamatan Gajah 

Mungkur dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2.  Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Adanya kesalahan teknis. 
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4.2 Pembahasan 

 

Kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan 

yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikan 

keadaan tahu, mengerti dan merasakan (Wijaja, 1984: 14). Dalam hal ini sangat 

berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, pada dasarnya kesadaran membayar 

pajak itu datang dari dalam pribadi pembayar pajak sendiri yang merasa, tahu, 

mengerti dan merasakan kewajiban sebagai warga negara untuk ingat akan 

kewajibannya dalam membayar pajak.  

Marihot Pahala Siahaan (2009: 77) menjelaskan bahwa, Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas 

pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau 

pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan 

yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, banguanan cagar budaya, 

rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait 

dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan. Sedangkan bumi dan bangunan 

disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994 

yaitu (a) bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada dibawahnya, (b) bangunan 

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan 

perairan.  

Wajib pajak adalah orang/pihak yang dikenakan kewajiban guna membayar 

pajak. Sering kali mereka kurang menyadari kewajibannya atau pentingnya 

membayar pajak. Pajak iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
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prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintah (Brotodiharjo, 1998: 2). 

Berdasarkan pada pengertian di atas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran 

yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebagai warga negara atas pemilikan, 

pemanfaatan bumi dan bangunan serta bukti pemilikan tanah dan bangunan yang 

dimiliki dan dimanfaatkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dijelaskan oleh Tarsis Tarmudji 

(2001: 2) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena 

disebabkan empat faktor yaitu : 

a. sebab kultural dan historis; 

b. kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat; 

c. adanya kebocoran pada penarikan pajak; 

d. suasana individu (belum punya uang). 

Kondisi masih rendahnya kesadaran masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur 

Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejalan dengan 

pemikiran Tarsis Tarmudji tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Sebab kultural dan historis. 

Faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami 

penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat 

pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman 

penjajahan pajak dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan 
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pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa 

pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi 

sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi 

pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana 

beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak 

sebagai beban. 

Pemikiran pajak sebagai alat pemeras sudah tidak dirasa oleh wajib pajak 

namun pajak dirasa oleh wajib pajak sebagai beban, karena naiknya beban Pajak 

Bumi dan Bangunan ditiap tahunnya sehingga membuat wajib pajak harus  

menyediakan uang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kareana tidak 

semua warga memilki pendapatan yang sama dengan warga yang lain, jika yang 

memiliki pendapatan yang lebih tidak akan keberatan atau tidak dirasa sebagai beban 

namun bagi warga yang memilki pendapatan yang pas-pasan untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari menjadi beban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak. 

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat 

menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat 

menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat 

mengginggatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dengan tepat waktu tanpa  harus wajib pajak terlambat dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yang 

dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong-ronyongan 
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karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program 

pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, 

pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan 

mendatangi tiap RT/RW. 

Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan 

memberikan pengetahuan tentang peran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat 

menggungah wajib pajak untuk lebih menyadari akan kewajiban mereka sebagai 

warga negara untuk ikut mensukseskan prrogaram pemerintah dengan membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

c. Adanya kebocoran pada penarika pajak. 

Kebocoran ini terjadi karena kurang kontrol dan pengawasan dari pemerintah 

terkait dengan para petugas sehingga menimbulkan suatu pandangan yang negatif 

dari masyarakat. Seperti uang yang telah dibayarkan wajib pajak untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan dikorupsi oleh petugas pajak untuk kepentingan serta 

keperluan pribadi. Seperti kasus Gayus Tambunan yang menghebohkan pada tahun 

2010 secara tidak langsung membuat kepercayaan wajib pajak terhadap petugas serta 

pemerintah menjadi turun. Wajib pajak dengan susah panyah membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan namun dikorupsi oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan 

kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat miskin yang ada di 

negara ini. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita membuat wajib pajak 

menjadi enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
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Adanya kebocoran pada penarikan pajak yang terjadi membuat wajib pajak 

enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak enggan untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena mereka terpengaruh oleh kasus korupsi 

yang terjadi di Indonesia. Mereka beranggapan untuk apa mereka membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan karena nantinya akan di korupsi oelh para petugas pajak untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi. Kepercayaan wajib pajak terhadap para petugas pajak 

menjadi turun karena adanya kasus korupsi. Dengan menurunnya tingkat 

kepercayaan para wajib pajak akan menimbulkan turunnya penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

d. Suasana Individu (belum memiliki uang) 

Suasana wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak 

di Kecamatan Gajah Mungkur memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang 

sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak dengan 

sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar 

pajak. Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara 

sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib 

pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak. 

Seperti yang terjadi dilapangan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak masih rendah karena adanya faktor kurangnya informasi atau kurangnya 

sosialisasi atau pemberitahuan/himbauan kepada wajib pajak untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. Upaya dengan memasang baliho, MMT atau spanduk serta 

dengan memberikan surat kepada setiap RW aatau RT  masih kurang maksimal 
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karena tidak semua warga membaca serta mengetahui adanya spanduk serta 

kurangnya upaya untuk  menginggatkan wajib pajak untuk membayar pajak.  

Suasana individu (belum punya uang), banyak wajib pajak yang berkeingnan untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat 

namun keinginan mereka terganjal oleh kemampuan finansial wajib pajak karena 

tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan finansial yang sama. 

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masayarakat untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang belum berhasil 

meningkatkan kesadaran membayara Pajak Bumi dan Bangunan antara lain dengan :  

a. Pemberian Peyuluhan kepada wajib pajak. 

Upaya pemerintah dalam menaggulangi kendala-kendala yang akan 

mempengaruhi kesadaran masyarakat salah satunya dengan pemberian penyuluhan 

yang dilakukan secara rutin. Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak 

diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang 

peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan 

kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai 

warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Penyuluhan yang dilakukan oleh Kecamatan Gajah Mungkur tidak dilakukan 

secara bertahap kepada wajib pajak oleh kantor kecamatan, dengan dilakukan 

penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat tergugah untuk dapat ikut serta 

mensukseskan program pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

serta dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran 
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pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga dengan dilakukannya penyuluhan 

secara bertahap tanpa menunggu adanya bulan pajak akan menggunggah kesadaran 

masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa 

harus terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dilakukaknnya 

penyuluhan diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak 

yang memiliki pendapatan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

dengan tepat wakutanpa harus terlambat. 

Ketidakberhasilan untuk mendorong wajib pajak dijelaskan, bahwa kurangnya 

minat wajib pajak untuk mengikuti penyuluhan dikarenakan kesibukan wajib pajak 

dalam pekerjaan serta kegiatan lainnya, sehingga banyak wajib pajak yang tidak 

berminat untuk mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kecamatan.  

b. Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak. 

Didalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pemerintah dan Kantor 

Kecamatan telah mempermudah mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, 

wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan ditempat-tempat yang telah 

ditentukan oleh pemerintah yang dekta dengan wajib pajak. Wajib pajak dapat 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK, ATM, serta Kantor Pos terdekat 

sehingga wajib pajak tidak perlu mendatangi Kantor Kecamatan yang jarak dari 

rumaha wajib pajak ke Kantor Kecamatan jauh wajib pajak hanya perlu datang ke 

tempat-tempat yang telah ditentukkan oleh pemerintah dan oleh petugas BANK atau 

Kantor Pos akan dilayani dengan baik. 

Ketidakberhasilan untuk mendorong wajib pajak dijelaskan, bahwa masih 

enggannya wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan meski tempat 
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pembayaran sudah dapat dilakukan ditempat-tempat yang dekat dengan rumah wajib 

pajak. Kurangnya ajakan pemerintah untuk segera membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dan kurang menariknya tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

sehingga dapat memepengaruhi kesadaran masayarakata untuk membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

c. Memberikan Penghargaan. 

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ataupun kepada pihak kecamatan 

atau kelurahan dapat dilakukan untuk memotivasi dalam pencapaian serta membayar 

pajak Bumi dan Bangunan dengan maksimal. Dengan memberikan penghargaan 

diharapkan akan memacu upaya serta usaha yang dilakukan oleh pihak kecamatan 

atau pihak kelurahan untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga target yang diharapkan akan tercapai. Serta secara tidak langsung 

dengan adanya kebiajakan pemberian penghargaan akan mendorong wajib pajak 

serta para petugas untuk berusaha secara optimal untuk dapat mengajak wajib pajak 

untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat memperoleh 

penghargaan yang nantinya akan menjadi suatu kebanggan. 

Ketidakberhasilan untuk mendorong wajib pajak dijelaskan, bahwa walaupun 

pemerintah memberikan penghargaan namun wajib pajak tidak begitu mempedulikan 

untuk dapat penghargaan karena sama saja bagi wajib pajak membayar atau 

terlambat untuk membayar wajib pajak tidak akan mendapatkan penghargaan. 

Tidak adanya penghargaan kepada wajib pajak, pihak kelurahan serta 

kecamatan membuat para wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan dan tidak adanya motivasi sehingga hasil penerimaan Pajak  Bumi dan 
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Bangunan tidak dapat maksimal. Pemberian penghargaan akan memotivasi agar 

lebih mengoptimalkan upaya serta penyuluhan yang diberikan pihak kecamatan dan 

kelurahan kepada wajib pajak. 

Ketidak berhasilan dalam mendorong wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan karena adanya beberapa kendala sebagai berikut: 

1. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak Kecamatan Gajah 

Mungkur dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Kendala yang petugas kecamatan hadapi di dalam pemberian penyuluhan yaitu 

kurangnya minat masyarakat untuk ikut dalam progran penyuluhan yang di adakan 

oleh Kantor Kecamatan. Kendala lain yang dihadapi oleh petugas kecamatan yaitu 

waktu penyuluhan harus yang disesuaikan dengan warga karena tidak semua warga 

ikut dalam kegiatan penyuluhan karena kesibukan serta pekerjaan. 

2. Kendala didalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Kecamatan Gajah 

Mungkur dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Tahun 2011 Kantor Kecamatan tidak lagi dipergunakan untuk tempat 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

dapat dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk 

melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kantor Kecamatan hanya 

melayani pembayaran Pajakn Bumi dan Bangunan jika terdapat bulan pajak saja. 

Kendala yang dihadapi oleh petugas didalam meingkatkan pelayanan kepada wajib 

pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu didalam penyaluran SPPT 

yang terkadang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan sehingga SPPT akan 

diterima wajib pajak terlambat sehingga dapat menghambat keinginan wajib pajak 
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untuk segera membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan namun SPPTnya belum 

diterima oleh wajib pajak. 

3. Kendala didalam menerapkan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak 

Kecamatan Gajah Mungkur dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Tidak adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberikan penghargaan 

membuat wajib pajak serta petugas kecamatan tidak melakukan upaya yang optimal 

guna memberikan dorongan serta motivasi kepada wajib pajak untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu. Kendala yang mungkin dihadapi oleh 

petugas kecamatan jika kebijakan pemeberian penghargaan diberlakukan yaitu 

sulitnya mendorong wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kesadaran yang masih rendah. Hal ini 

dipengaruhi oleh :  

a. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak/rakyat 

menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan serta kecamatan diras masih kurang 

optimal untuk memberikan serta mengginggatkan wajib pajak untuk membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan.  

b.  Adanya kebocoran pada penarika pajak menyebabkan kepercayaan wajib pajak 

atau menyebabkan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi 

menurun dikarenakan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga wajib 

pajak merasa dirugikan dan merasa sia-sia membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Jika uang yang wajib pajak setorkan untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai 

warga negara dikorupsi oleh pegawai-pegawai atau oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka serta 

memperkaya diri dengan mengkorupsi uang dari Pajak Bumi dan Bangunan. 

c.  Suasana individu (belum memiliki uang) sangat mempengaruhi kesadaran untuk 

membanyar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak sadar untuk membayar 

 

76 



77 

 

 

Pajak Bumi dan Bangunan namun mereka terhalang oleh tidak memilki uang 

yang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota  

Semarang, berikut upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan 

penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat 

menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat 

membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 

dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta Kecamatan 

untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada 

wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

dapat maksimal. 

Kendala-kendala yang dapat menghambat kesadaran masyarakat untuk 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu : 

(1) Minat wajib pajak untuk ikut penyuluhan yang dilakukan oleh petugas 

Kecamatan; 

(2) Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan yang tiap tahun naik; dan 

(3) Adanya kesalahan teknis berupa alamat yang tertera di SPPT tidak sama dengan 

yang kenyataannya, banyaknya SPPT sehingga menyulitkan petugas dalam 

memilah-milah SPPT sesaui dengan RW ataupun RT, dan banyaknya tanah dan 

bangunan kosong yang sudah berpindah tangan atau sudah dijual kepda pihak 
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lain dan pemiliknya sebelumnya tidak melaporkannya kepda pihak kelurahan 

sehingga sangat menyulitkan petugas dalam penyaluran SPPT. 

 

5.2 Saran 

1.  Sebagai warga negara yang baik, seharusnya memberikan partisipasinya untuk 

ikut membangun negara dengan membayar pajak tepat waktu, untuk kepentingan 

dan kesejahteraan negara dan masyarakat serta memberikan masukan baik 

kritikan maupun solusi kepada pemerintah berkaitan dengan pajak bumi dan 

bangunan. 

2. Untuk petugas kelurahan ataupun kecamatan dapat mengatasi kendala-kendala 

yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya untuk 

menggingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Untuk petugas kelurahan dan kecamatan hendaknya selalu mengingatkan wajib 

pajak agar tidak terlambat dalam membayar pajak melalui baliho yang terpasang 

disetiap kelurahan atau melakukan penyuluhan pada tiap RT . 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Gajah Mungkur Kota Semarang 

 

Identitas Petugas Kecamatan 

 

Nama  : 

 

TTL  : 

 

Pekerjaan : 

 

Alamat  : 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Adakah target yang ditentukan oleh Kantor Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

2. Apakah petugas kecamatan menyalurkan SPPT kepada setiap kelurahan tepat 

waktu? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

3. Apakah kecamatan memberikan layanan pembanyaran Pajak Bumi dan 

Bangunan? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 
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4. Apakah kecamatan memberikan penyuluhan tentang jatuh tempo pembayaran 

PBB? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

 

5. Apakah kantor kecamatan memberikan informasi kepada wajib pajak yang 

menanyakan tentang bertambahnya beban PBB? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

6.  Apakah warga Kecamatan Gajah Mungkur masih beranggapan bahwa pajak 

digunakan sebagai alat pemeras? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

7. Dengan adanya kasus Gayus yang mengkorupsi uang pajak membuat warga 

Kecamatan Gajah Mungkur membuat warga enggan untuk membayar pajak? 

 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

 

8. Apakah terdapat kebijakan dari kecamatan atau dari pemerintah daerah yang 

memberikan penghargaan kepada tiap kelurahan atau tiap kecamatan yang 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memenuhi target yang ditentukan? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Gajah Mungkur Kota Semarang 

 

Identitas Petugas Kelurahan 

 

Nama  : 

 

TTL  : 

 

Pekerjaan : 

 

Alamat  : 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Apakah petugas kelurahan membagikan SPPT kepada wajib pajak tepat waktu? 

Jawab:.........................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............. 

2. Apakah ada pelayanan dari kelurahan untuk pembayaran PBB? 

Jawab:.........................................................................................................................

....... 

....................................................................................................................................

....... 

3. Apakah ada wajib pajak yang membayar PBB di kelurahan? 

Jawab:.........................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............. 
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4. Apakah warga yang membayar PBB di kelurahan membayar tepat waktu? 

Jawab:....................................................................................................................... ..

....................................................................................................................................

.............. 

 

 

5. Apakah kelurahan memberikan informasi kepada warga tentang batas waktu 

pembayaran PBB? 

Jawab:.........................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............. 

6. Apakah ada kendala-kendala yang dialami oleh petugas dalam pembagian SPPT 

kepada wajib pajak? 

Jawab:....................................................................................................................... ..

....................................................................................................................................

.............. 

7. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mengginggatkan para wajib 

pajak untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan ? 

Jawab:.........................................................................................................................

....................................................................................................................................

.............. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Gajah Mungkur Kota Semarang 

 

Identitas Wajib Pajak 

 

Nama  : 

 

TTL  : 

 

Pekerjaan : 

 

Alamat  : 

 

Daftar Pertanyaan 

 

1. Sudahkah Bapak/ Ibu membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

2. Kapan Bapak/ Ibu membayar Pajak Bumi dan Bangunan? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

3. Adakah batas waktu yang ditentukan oleh Kantor Pajak untuk membayar PBB? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 
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4. Apakah Bapak/ Ibu melewati batas waktu dalam membayar PBB? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

 

 

5. Apa yang Bapak/ Ibu rasakan ketika menerima SPPT? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

6. Apa yang Bapak/ Ibu rasakan ketika harus menyisihkan pendapatan untuk 

membayar PBB? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

7. Apa yang Bapak/ Ibu rasakan ketika beban kewajiban pajak bersamaan dengan 

kebutuhan pribadi  Bapak/ Ibu yang harus dipenuhi? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

8. Apa yang Bapak/ Ibu rasakan ketika dalam kondisi tertentu harus terlambat 

dalam membayar PBB? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

9. Apa yang Bapak/ Ibu rasakan ketika beban pajak bertambah pada tiap tahunnya? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 
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10. Apa ada yang mengingatkan Bapak/ Ibu ketika pembayaran PBB sudah jatuh 

tempo? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

11. Apa Bpk/Ibu mengetahui peran dari Pajak Bumi dan Bangunan? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 

12. Apakah ada kendala yang dialami oleh Bpk/Ibu dalam pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan? 

Jawab:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

............. 
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Lokasi Penelitian Kecamatan Gajahmungkur 
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Upaya Pemberian Informasi Kepada Wajib Pajak oleh  

Kantor Kelurahan 



90 

 

 

 
 

 
Lokasi Wawancara di salah satu Rumah Wajib Pajak 


