
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG 

TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI 

WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK KECAMATAN 

KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL  

 

 

SKRIPSI 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Yudhi tristanto 

NIM 3450404040 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang 

panitia ujian skripsi pada : 

Hari        :  

Tanggal  :  

 

 

Menyetujui: 
 
 

 

Pembimbing I                                                       Pembimbing II  
        

 
 

 
 

 
Drs. Sutrisno PHM, M. Hum               Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 
NIP. 130795080                NIP. 132255794 
 

 
 
 

 
 

 
Mengetahui: 

Pembantu Dekan Bid. Akademik 
Fakultas Hukum 

 
 
 
 
 

    Drs. Suhadi SH, M.Si 
    NIP.132067383 

 



 iii 

PENGESAHAN KELULUSAN 
 

 
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  :   

Tanggal :   

 

 

Penguji Skripsi 

 

 
Dr. Nurul Achmad, S.H, M.Hum. 

NIP 131755795 
 

             Pembimbing I                                                           Pembimbing II 
 

 

  Drs. Sutrisno PHM, M. Hum                                         Tri Sulistiyono, S.H, M.H. 
       NIP 130795080                                                                 NIP 132255794 

                                                                                                        

                                                             

Mengetahui, 
Dekan Fakultas Hukum 

 

 

  Drs. Sartono Sahlan, M.H. 
                                              NIP 131125644 

 



 iv 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.  

 

 

Semarang,   Maret  2009 

 

Yudhi Tristanto 
3450404040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 Hanya kepada-MU lah hambamu berserah diri dan hanya dengan bertaqwa 

kepada-Mu lah hidup ini hamba jalani.(Penulis) 

 Tak ada lift untuk mencapai kesuksesan, tapi anak tangga yang akan 

mengantar kesuksesan.(Penulis) 

 

  

 
 

 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Bapak dan Mama tercinta, atas kasih sayang 

dan doa yang mengiringi setiap langkahku  

2. Kakak dan adikku yang selalu menjadi 

motivasi untuk terus melangkah 

3. Orang yang sangat Special buat aku (Vivin 

Serpentina Honifera) 

 



 vi 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib 

Pajak yang Terlambat Membayar Pajak di Wilayah Kerja Kator Pelayanan Pajak 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”. Keberhasilan penulis dalam 

menyusun skripsi ini atas bantuan dan dorongan dari berbagi pihak, sehingga pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada : 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs. Sartono Sahlan, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Drs. Sutrisno PHM, M. Hum, Dosen Pembimbing I yang telah berjasa dalam 

memberikan bimbingan, petunjuk, saran-saran dengan penuh bijaksana dan 

tanggung jawab sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Tri Sulistiyono S.H, M.H. Dosen Pembimbing II yang telah berjasa dalam 

memberikan bimbingan, petunjuk, saran-saran dengan penuh bijaksana dan 

tanggung jawab sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Abdur Rachman yang telah mengijinkan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Batang. 

6. Isman Sutarno, Kepala Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Batang yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitan ini. 

7. Erwoko, S.E, Kepala Bagian Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Batang yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitan ini. 



 vii 

8. Seluruh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang yang telah 

memberikan informasi dan membantu pelaksanaan penelitian ini. 

9. Masyarakat kota Kendal yang telah memberikan informasi dan membantu 

pelaksanaan penelitian ini dan tidak bisa aku sebutkan satu persatu. 

10. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan kuliah sebagai bekal 

pengetahuan yang berguna dalam penyusunan skripsi. 

11. Seluruh keluarga besar Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Susilowati tercinta yang 

telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, keiklasan, dorongan semangat 

dan do’a. 

12. Kakak dan adikku, terima kasih atas doa dan dukungannya. 

13. Vivin Serpentina Honifera yang senantiasa menemani, membantu dan 

memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.   

14. Teman-teman Hukum  2004 yang selalu memberikan dukungan. 

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

membantu pengumpulan data serta memperlancar penulisan skripsi ini. 

Akhirnya hanya ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya yang dapat 

penulis ucapkan. Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat 

balasan dari Allah SWT, dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat. 

Amin 

       Semarang,    Maret  2009  

 

Penulis 

    



 viii 

SARI 

Tristanto, Yudhi. 2009. “Penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang 
terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerja kantor 
Pelayanan Pajak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”.Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Drs. Sutrisno. PHM. 
M.Hum dan Tri Sulistiyono S.H., M.H. 88 Hal. 

 
Kata Kunci: Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Pajak Bumi   
dan Bangunan 
  

Meskipun secara normatif Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan 
hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat 
memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Pemerintah belum secara 
optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi 
kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib Pajak tersebut. Salah satu 
faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam penerapan sanksi di 
bidang hukum Pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat 
sebagai wajib Pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan sanksi yang akan 
diterima apabila wajib Pajak melalaikan kewajibannya. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Batang, (2) Apa saja hambatan-hambatan 
yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang 
terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan: (1) 
Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administratif bagi wajib 
Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama 
Batang, (2) Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam menerapkan sanksi administratif bagi wajib Pajak yang terlambat 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. Fokus 
penelitian ini adalah: (1) penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang 
terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Batang, (2) 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif bagi 
wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penelitian kualitatif dan  
jenis penelitian deskriptif  dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Metode  
pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode 
dokumentasi, (3) metode observasi. Responden dalam penelitian ini adalah: 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, Kepala Bagian Umum, Seksi 
Penagihan dan Wajib Pajak. Informan : Pegawai bagian Umum, Pegawai bagian 
PDI dan Pegawai bagian Penagihan. Teknik pengolahan keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, 
(4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi yang diberikan dapat 
dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan  
Republik Indonesia Nomor 362/KMK.04/1999 tentang sanksi administrasi 
perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban 
perpajakan sebagaimana dimaksud. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak dalam jangka 
waktu satu bulan, sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau 
tambahan pajak) dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan 
perundang-undangan perpajakan dengan terlambat membayar lebih dari satu 
bulan. Sedangkan sanksi denda diberikan kepada wajib pajak yang sengaja tidak 
melaksanakan kewajibannya membayar pajak setelah batas waktu yang ditentukan 
lewat, biasanya sanksi denda ini juga diikuti dengan sanksi kenaikan. Hambatan 
yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain adalah kurangnya pemahaman 
wajib pajak terhadap adanya penerapan sanksi dan kekurang disiplinan wajib 
pajak dalam kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu. Selain itu adanya 
kekurangan faktor ekonomi dan bencana alam juga dapat mengakibatkan wajib 
pajak terlambat dalam  membayar pajak. 

Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah tindakan penagihan yang 
dilakukan oleh KPP Pratama Batang dilakukan dengan tindakan secara aktif yang 
sesuai dengan Undang-Undang yakni secara bertahap mulai dari dikeluarkannya 
STP (Surat Tagihan Pajak), Surat Teguran, Surat Paksa, dan diteruskan dengan 
Penyitaan, dan Lelang. Tapi hasil dari pelaksanaan penagihan tidak efektif atau 
pencairan tunggakan sangat rendah, dikarenakan pelaksanaan penagihan dengan 
operasi jemput bola dan jemput sisir tidak dilaksanakan kesemua desa. Selain itu 
ada beberapa kendala dalam tindakan penagihan antara lain kurangnya kesadaran 
masyarakat, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana 
prasarana serta biaya operasional penagihan pajak. Upaya-upaya yang dilakukan 
KPP Pratama Batang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya 
tepat waktu, meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dengan mempercepat 
proses keberatan, pembetulan, pengajuan angsuran/penundaan pembayaran, 
benar-benar menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar 
pajaknya serta mensosialisasikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta aturan pelaksanaannya kepada 
masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Setiap Negara yang menganut konsep Negara hukum (rechtstaat) 

pada dasarnya memiliki politik hukum sebagai suatu landasan atau dasar bagi 

pembangunan hukum. Politik hukum ini menurut AH Nusantara (1991:20) 

harus sesuai dengan cita-cita dasar atau ideologi Negara. Demikian pula 

halnya di Indonesia, politik hukum nasionalnya selaras dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukum nasional di sini adalah 

kebijaksanaan pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan satu 

kesatuan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.  

Wujud pelaksanaan daripada politik hukum nasional adalah melalui 

kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah. Kebijakan hukum sering 

diimplementasikan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan maupun 

pelayanan hukum yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat.   

Salah satu bidang yang menjadi sasaran kebijakan hukum Pemerintah 

adalah Pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah 

yang utama di samping sumber pendapatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat 

pada setiap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 

yang disusun Pemerintah yang selalu menempatkan Pajak sebagai pendapatan 

utama. Dalam setiap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

direncanakan kontribusi dari sektor Pajak kurang lebih 70% atau 12.3% dari 
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Produk Domestik Bruto (PDB) dari penerimaan Negara. Pada tahun anggaran 

2008, penerimaan Pajak dalam APBN-P 2008 sebesar Rp 555,57 triliun yang 

terdiri atas Pajak dalam Negeri sebesar Rp 526,598 triliun dan Pajak 

perdagangan internasional Rp 28,979 triliun (Medan Bisnis, 28 Maret 2008).  

Pajak dengan demikian menurut Soemitro (1992:2) memiliki fungsi 

budgeter. Hal tersebut juga tampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Pajak-Pajak daerah berfungsi sebagai budgeter dan merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting selain sebagai subsidi. 

Pada dasarnya tujuan penarikan ajak oleh Pemerintah ini adalah untuk 
mengurangi kekayaan dan menghimpun dana masyarakat bagi 
kepentingan umum. Dilihat dari sisi pelayanan Pajak yang diberikan 
Negara kepada masyarakat, kontra prestasi yang diberikan Pemerintah 
kepada pembayar Pajak tidak secara langsung dapat dinikmati olehnya 
(Soemitro, 1992:1).  
  

Dari aspek hukum, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum 

berupa peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah Perpajakan, 

seperti Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pajak Bumi Bangunan merupakan Pajak Pemerintah yang 

pengelolaannya ditangani langsung oleh Pemerintah pusat. Pajak Bumi 

Bangunan meskipun dikelola oleh Pemerintah pusat, hasilnya diperuntukkan 

bagi Pemerintah daerah. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan 

termasuk salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut: 
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1. Penerimaan Daerah dalam pelaksnaaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan daerah dan pembiayaan 

2. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : 

a. Pendapatan asli daerah 

b. Dana perimbangan dan  

c. Lain-lain pendapatan 

3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah 

b. Penerimaan pinjaman daerah 

c. Dana cadangan daerah dan 

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pajak Bumi dan 

Bangunan dapat dimasukkan dalam pendapatan daerah yang berasal dari dana 

perimbangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.  

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 

tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  antara Pusat 

dan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 

tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  antara Pusat 

dan Daerah ditentukan bahwa secara prinsip pembagian Pajak Bumi dan 

Bangunan untuk Pemerintah Pusat adalah 10% (sepuluh persen), sedangkan 

untuk Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen). 

Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, 

dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan diatur pula mengenai 
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sanksi bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun 

terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan Perpajakan sanksi yang 

dapat diterapkan kepada wajib Pajak ada 2 (dua) macam, yakni sanksi 

Administrative dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu sendiri juga dapat 

dibagi 2 (dua), yakni sanksi pembayaran bunga dan sanksi pembayaran denda  

(Muda Markus, 2005:429). Bagi wajib pajak yang terlambat memberikan 

laporan tentang obyek Pajaknya menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-

Undang Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan sanksi denda sebesar 

25% dari Pajak terutang. Adapun untuk wajib Pajak yang terlambat 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 11 (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dapat 

dikenakan sanksi pembayaran bunga sebesar 2% dari pajak terutang 

maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo. Penegakan hukum di bidang Pajak 

dilakukan oleh pejabat direktorat jenderal Pajak. Penegakan hukum ini 

meliputi upaya penyidikan terhadap wajib Pajak yang diduga melakukan 

pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan. 

Meskipun secara normatif Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan 

hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat 

memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Pemerintah belum 

secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak 

memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib Pajak 

tersebut. Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam 

penerapan sanksi di bidang hukum Pajak adalah belum optimalnya sosialisasi 
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kepada masyarakat sebagai wajib Pajak mengenai pentingnya membayar 

Pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib Pajak melalaikan 

kewajibannya. 

Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

yang bertugas menarik Pajak Bumi dan Bangunan  telah menetapkan target 

penarikan 100% untuk tahun 2007. dalam realisasinya penarikan Pajak Bumi 

dan Bangunan tahun 2007 belum mencapai target 100% (hanya 92% dari 

target yang ditetapkan). kegagalan Kantor pelayanan Pajak Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal ini tidak terlepas dari faktor-faktor  yang 

mengelilinginya seperti, faktor kesadaran masyarakat  untuk membayar tepat 

waktu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI 

ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT 

MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KANTOR 

PELAYANAN PAJAK KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN 

KENDAL”. 

B. Identifikasi Masalah  

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu aspek dari 

pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan secara sederhana dapat 

diartikan sebagai pembayaran-pembayaran kepada Pemerintah daerah yang 

dilakukan oleh wajib Pajak yang memiliki obyek Pajak Bumi dan Bangunan. 

Oleh karena itu dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah (APBD), sektor pajak bumi dan bangunan tetap menjadi andalan 

daerah guna meningkatkan pendapatannya. Dalam prakteknya pada saat 

penarikan Pajak Bumi dan Bangunan ada beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh sebagian Kantor Pelayanan Pajak, yakni kekurang disiplinan 

sebagian wajib pajak dalam membayar pajak sehingga pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan sering terlambat dan tidak tepat waktu selain hal tersebut 

juga pelaporan pajak bulanan dari wajib pajak yang tidak konsisten. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan semula. 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah penerapan sanksi 

administratif bagi wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Wilayah Kaliwungu Kendal dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang 

terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sanksi Administratif bagi wajib Pajak yang 

terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal ? 
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2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi 

administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administratif bagi 

wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam menerapkan sanksi administratif bagi wajib Pajak yang terlambat 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manfaat 

umum dan manfaat khusus.  

a. Manfaat umum dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum 

administrasi Negara.  

b. Adapun manfaat khusus dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam 
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bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki 

keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

2. Diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau 

sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam mengambil 

kebijakan mengenai penerapan sanksi administrative bagi wajib 

Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

wilayah Kaliwungu Kendal. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 

(lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri dari Judul, Persetujuan 

Pembimbing, Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Sari, Daftar Isi, Daftar Gambar dan Daftar 

Lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Telaah Pustaka, menguraikan tentang membahas tentang 

Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Asas-Asas dan Dasar Hukum 

Pajak, Kebijakan Pelayanan Pajak, Pengertian dan Lingkup 

Pajak Bumi dan Bangunan, Maksud dan Tujuan PBB, Obyek 
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dan Subyek PBB, Pengenaan PBB, Sanksi Administrasi, Sanksi 

Administrasi Dalam Pajak Bumi dan Bangunan, Latar Belakang  

Penerapan Sanksi dan Kerangka Berpikir.. 

BAB III Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan 

meliputi metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, 

keabsahan data dan metode analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan penelitian. 

BAB V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran, peneliti akan 

mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan 

yang diangkat. 

3.  Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. Pengertian Pajak 

Menurut Soeparman Soemohadidjaja (1994:23) dinyatakan bahwa 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut Pemerintah 

berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutup biaya dari produksi barang 

dan jasa kolektif di dalam mencapai kesejahteraan umum”.  

Selanjutnya menurut Soeparman Soemohadidjaja (1994:23), Pajak 

diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran Pajak merupakan 

kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran Pajak 

dilaksanakan atas dasar Undang-Undang, konsekuensinya bila kewajiban ini 

tak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Undang-Undang akan mengatur 

pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah 

ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan dan 

lain-lain merupakan manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran 

Pajak selaku anggota masyarakat. 

Pengertian Pajak lainnya diberikan oleh S. Isa Djajadiningrat, 

(1990:15). Dinyatakan oleh beliau  bahwa : 

Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada 
Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan ketetapan Pemerintah dan bisa dipaksakan, tapi tidak 
ada jasa balik dari Pemerintah secara langsung, untuk pemeliharaan 
kesejahteraan umum. 
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Dikatakan oleh Rochmat Soemitro (1992:1) bahwa Pajak merupakan 

gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada suatu 

masyarakat, tidak mungkin ada suatu Pajak.  Masyarakat yang dimaksud di 

sini adalah masyarakat hukum atau Gemeinschaft menurut istilah Ferdinand 

Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat Geselschaft. 

Pajak pada dasarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat 
kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan 
(verbintenis). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami 
maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan 
(utang pajak), membahas daluwarsa, membahas prefensi utang, paksa 
sita, peradilan, pelanggaran dan sebagainya. (Rochmat Soemitro, 
1992:1).  

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi merupakan peralihan uang 

(harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/Pemerintah tanpa ada 

imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan 

seseorang, dan pada akhirnya mengurangi daya beli individu dan 

pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar terhadap ekonomi 

individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup 

individu. 

Uang Pajak yang diterima Pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat 

untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak 

yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak 

dapat pula mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar dan mempengaruhi 

sistem pengupahan (Rochmat Soemitro, 1992:1)  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Pajak adalah pungutan wajib yang ditetapkan oleh 
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Pemerintah kepada warganya dengan jalan memotong penghasilannya tanpa 

ada timbal balik secara langsung dari Pemerintah. 

B. Fungsi Pajak 

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud pengamalan 

Pancasila diarahkan agar Negara dan Bangsa mampu membiayai 

pembangunan nasional dari sumber-sumber dalam Negeri dengan membagi 

beban pembangunan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan 

golongan yang berpendapatan rendah sesuai dengan rasa keadilan. Hal 

tersebut diupayakan untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional 

dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.  

Pada tingkat makro, Pajak dapat mempengaruhi harga, mempengaruhi 

pasar, mempengaruhi sistem pengupahan, mempengaruhi pengangguran, 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya yang pada akhirnya 

bermuara pada pengeluaran Pemerintah ke masyarakat. 

Untuk memungut Pajak dari rakyat, Pemerintah tidak dapat begitu saja 

mengambil atau memungut uang (harta) rakyat, melainkan perlu adanya 

lembaga legalitas berupa peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. Hal tersebut sangat penting sebagai landasan yuridis bagi 

Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 

1945 amandemen keempat yang menyebutkan : 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang.. 
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Kebijakan perpajakan yang diambil oleh Pemerintah selalu 

berhubungan dengan pengaturan ekonomi dalam rangka membangun 

ekonomi nasional yang tangguh menuju cita-cita Bangsa Indonesia, yaitu 

mencapai masyarakat adil dan makmur. 

Ditinjau dari aspek ekonomis, kebijakan Pemerintah di bidang pajak 

merupakan aplikasi dari pelaksanaan fungsi distribusi dari Pemerintah, di 

mana Pemerintah selaku penguasa yang sah berhak untuk menarik Pajak dari 

siapa saja yang melakukan usaha di wilayah teritorial Indonesia termasuk 

pelaku ekonomi asing tanpa terkecuali. Perlu dijelaskan di sini bahwa 

masuknya campur tangan Pemerintah di bidang ekonomi, menurut Marwanto 

Harjowiryono (2000:37) pada dasarnya memiliki tiga fungsi, yaitu : 

1. Fungsi alokasi 
 Merupakan fungsi Pemerintah untuk menciptakan alokasi sumber-sumber 

ekonomi secara efisien, khususnya untuk berbagai kegiatan ekonomi yang 
tidak bisa diselesaikan oleh sektor swasta maupun mekanisme pasar. 

2. Fungsi distribusi 
 Merupakan fungsi Pemerintah untuk menciptakan distribusi-distribusi 

pendapatan masyarakat yang lebih merata. 
3. Fungsi stabilisasi  

 Merupakan fungsi Pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian 
yang dalam hal ini apabila terjadi ekonomi yang berjalan terlalu lambat, 
maka Pemerintah harus mendorongnya atau sebaliknya. 

 
Peran Pemerintah tersebut menurut Adolf Wibner senantiasa 

meningkat dari waktu ke waktu, sebab merupakan fungsi dari berkembangnya 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Pemerintah semakin memiliki arti 

penting dan sangat diperlukan dalam kaitannya dengan kondisi krisis 

ekonomi yang terjadi sampai saat ini.  
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Adapun fungsi pungutan itu sendiri menurut Miyasto (1997:6) ada dua 

fungsi, yaitu fungsi Budgeter dan fungsi Regulation. Fungsi Budgeter 

berkaitan dengan fungsi Pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari 

masyarakat yang kemudian dipergunakan untuk membiayai administrasi 

Pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi regulation 

terutama berkaitan dengan peranan Pajak dalam mengatur irama kegiatan 

ekonomi, alokasi sumber, redistribusi pendapatan  dan konsumsi.  

Pajak pada hakikatnya mengenai hidup Negara secara ekonomis.  

Kebutuhan Negara adalah kelangsungan hidup lembaga-lembaganya yang 

mempunyai fungsi masing-masing. Pajak merupakan sumber pendapatan 

utama Negara di samping sumber alam.     

Pajak di tangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih 

sejahtera dan lebih makmur masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak di samping untuk 

melangsungkan kehidupan Negara (dengan anggaran rutinnya), juga 

digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan 

memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan).   

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa menurut 

penulis fungsi Pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

melalui alokasi dana dari masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh 

Negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain. 
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C. Asas-Asas dan Dasar Hukum Pajak 

Ditinjau dari aspek hukum, penerapan Pajak kepada masyarakat oleh 

Pemerintah harus memenuhi asas-asas tertentu, yaitu (Rochmat Soemitro, 

1998:11) : 

1. Asas Legal 
 Asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan 

pada undang-undang. Oleh karena itu setiap peraturan-peraturan 
perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak harus ada 
referensinya dalam undang-undang. Asas ini dalam sistem perpajakan di 
Indonesia secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang dasar 1945. 

2. Asas Kepastian Hukum 
 Mengandung makna bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh 

menimbulkan keraguan, harus jelas, dan mempunyai satu pengertian 
sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda. Ketentuan-ketentuan pajak yang 
dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (loopholes) yang 
dapat dimanfaatkan oleh para penyelendup pajak. Beberapa unsur yang 
perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut 
adalah mengenai materi obyek pajak, subyek pajak, tempat, waktu, 
pendefinisian, penyempitan atau perluasan, ruang lingkup, penggunaan 
bahasa hukum, dan penggunaan istilah-istilah baku. 

3. Asas Efisien 
 Pajak yang dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, 
jangan sampai biaya-biaya pungutnya justru lebih besar dibandingkan 
dengan penerimaan pajaknya. 

4. Asas Non Distorsi 
 Asas ini mengandung pengertian bahwa pajak harus tidak menimbulkan 

distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak 
seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, misalokasi sumber-
sumber daya dan inflasi. 

5. Asas Sederhana (Simplicity) 
 Asas ini mengandung pengertian bahwa aturan-aturan pajak harus 

sederhana, mudah dimengerti baik oleh fiskus, maupun oleh wajib pajak. 
Aturan-aturan pajak yang kompleks di samping akan sangat menyulitkan 
bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda 
sehingga dapat menimbulkan loopholes. 

6. Asas Adil  
 Asas ini mengandung pengertian bahwa alokasi beban pajak pada berbagai 

golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada dua kriteria yang 
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lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah 
mencerminkan aspek keadilan. Kriteria pertama adalah kemampuan 
membayar dari wajib pajak (Ability to pay). Berdasarkan kriteria ini maka 
alokasi beban pajak dikatakan adil manakala seseorang yang mempunyai 
kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang 
lebih tinggi. Kriteria kedua adalah prinsip benefit (benefit principle), yaitu 
benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan 
oleh Pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil jika 
seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publikm 
yang dihasilkan oleh Pemerintah dikenakan proporsi beban pajak  yang 
lebih besar. Misalnya adalah pajak bumi dan bangunan. 

 
Penyusunan peraturan pajak oleh Pemerintah, menurut Adam Smith 

dalam bukunya “Wealth of Nation “ menurut M Irawan dan Iwan Suparnoko 

(2000:112) harus memenuhi 4 (empat) syarat tertentu, yaitu :  

1. Equality and Equaity 
 Mengandung pengertian bahwa keadaan yang sama atau orang yang 

berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. 
Dengan kata lain penyusunan peraturan pajak tidak boleh ada unsur 
diskriminasi. Pengenaan pajak kepada wajib pajak juga harus 
memperhatikan asas kepatutan. 

2. Certainty 
 Adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan 

peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya 
ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak 
mengandung arti ganda, atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. 
Kepastian hukum ini banyak bergantung kepada susunan kalimat, susunan 
kata, dan penggunaan bahasa  hukum istilah yang sudah dibakukan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat 
diperlukan. 

3. Convenience of payment 
 Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak 

mempunyai uang. Hal ini akan mengenakkan wajib pajak. Tidak semua 
wajib pajak mempunyai saat yang sama yang mengenakkan baginya untuk 
membayar pajak.  

4. Economic of collection 
 Dalam membuat undang-undang pajak yang baru, para konseptor wajib 

mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Tentunya tidak ada artinya 
apabila memungut pajak baru yang hasilnya sebagian besar akan habis 
untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang masuk 
ke dalam kas negara.  
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Dengan adanya keempat syarat ini, maka pemungutan pajak oleh 

Pemerintah kepada masyarakat telah memenuhi asas keadilan. Dasar hukum 

perpajakan di Indonesia yang utama sekali adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat (2) merupakan acuan dasar bagi 

pengenaan pajak oleh Pemerintah. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 mensyaratkan bahwa setiap pengenaan pajak kepada masyarakat harus 

didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu sebelum memungut pajak, 

Pemerintah terlebih dahulu harus menyusun undang-undang perpajakan. 

Penyusunan undang-undang perpajakan itu sendiri harus memenuhi 4 

(empat) syarat, yaitu (Rochmad Soemitro, 1992:32-41) : 

1. Syarat yuridis 
 Merupakan syarat utama dalam penyusunan undang-undang perpajakan, 

yaitu undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian 
hukum.  Penyusunan undang-undang perpajakan harus memperhatikan 
hirarki peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 
1945, Ketetapan MPR. Di samping itu juga harus diperhatikan bahwa 
undag-undang yang memiliki kedudukan sama tinggi tidak boleh 
memasuki bidang lain diluar sektor jangkauannya.  

2. Syarat ekonomis 
 Dalam memungut pajak Pemerintah harus benar-benar memperhatikan 

dampak ekonomi bagi individu, jangan sampai pajak merupakan pungutan 
yang sangat berat bagi individu yang bersangkutan, sehingga tidak sesuai 
dengan daya pikul individu atau menghambat arus modal, menghambat 
jalan perekonomian, menghambat arus barang, menghambat arus modal, 
menghambat arus teknologi. 

3. Syarat financial 
 Pajak dipungut untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Oleh karena 

itu apabila diadakan pungutan baru, perlu dipertimbangkan apakah akan 
cukup uang masuk ke dalam kas negara atau dengan kata lain apakah biaya 
pungutan tidak terlalu besar, sehingga pajak yang masuk ke dalam kas 
negara terlampau kecil. 

4. Syarat sosiologis 
 Pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Apabila tidak ada masyarakat 

tidak akan ada pajak oleh karena pajak dipungut untuk kepentingan 
masyarakat. Dengan demikian hubungan pajak dengan masyarakat sangat 
erat sekali. Pajak dipungut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
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dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada saat itu. 
Pungutan pajak inipun harus mendapat persetujuan dari masyarakat. 

 
Mengenai ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak didasarkan 

pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan.  

Jadi dalam menentukan pajak pemerintah perlu memperhatikan asas-

asas dan dasar hukumnya. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan 

kredibilitas dan legalitas bagi pemerintah terhadap pajak yang akan 

dipungutnya. 

 

D. Kebijakan Pelayanan Pajak  

Sebelum membahas masalah pelayanan Pajak, terlebih dahulu akan 

diuraikan mengenai pengertian kebijakan. Negara Republik Indonesia 

merupakan negara hukum modern, untuk itu Pemerintah lebih banyak 

berperan aktif dalam kehidupan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan 

umum. Konsep negara yang demikian itu disebut dengan Welfare state atau 

menurut istilah Lemaire disebut “Bestuurszorg” di mana fungsi Bestuurszorg 

meliputi penyelenggaraan kesejahteraan umum dan mempunyai tanda 

istimewa yaitu memberi kepada Administrasi Negara keleluasaan untuk 

menyelenggarakan dengan cepat dengan jalan memberi kegunaan 

(doeltreffend) kepentingan dan guna kesejahteraan umum (Siti Sutami, 

2000:45-46).    

Pemerintah diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri 

melakukan pembuatan-pembuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan 
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yang mendesak manakala peraturan perundang-undangan yang mengatur hal 

tersebut belum dibuat. Menurut Siti Soetami (2000:46), dalam Hukum 

Administrasi Negara kebebasan Pemerintah untuk bertindak atas inisiatif 

sendiri dikenal dengan istilah “Freies Emessen”, atau pouvoir 

discretionnaire.  

Seorang ilmuwan politik bernama Carl Frieddrich (dalam M Irfan 

Islamy, 1984:23), memberikan pengertian kebijakan yang sedikit berbeda, 

yakni sebagai “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan  

oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan  tertentu seraya mencari 

peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang 

diinginkan.”  

Di dalam kepustakaan ilmu kebijakan Negara, dapat ditemukan 

berbagai macam definisi dan pengertian mengenai kebijakan Negara. Salah 

satu pengertian dari kebijakan Negara, yakni antar hubungan di antara unit 

Pemerintahan tertentu dengan lingkungannya.   

W.I. Jenkins dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (1991:14) yang 

berjudul “Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi”, 

merumuskan kebijakan Negara sebagai :  

“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors 
concering the selection of goals and the means of achieving them within a 
specified situation where these decisions should, in principle, be within the 
power of these actors to achieve”. (Serangkaian keputusan yang saling 
berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor 
politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk 
mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada 
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prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para 
aktor tersebut).  
 

Apabila dilihat dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik suatu 

pemahaman bahwa kebijakan Negara itu lebih merupakan suatu tindakan 

yang mengarah pada tujuan. Kebijakan-kebijakan Negara bukanlah 

merupakan suatu tindakan yang serba kebetulan, tetapi merupakan tindakan 

yang direncanakan. Seperti yang dinyatakan oleh Solichin Abdul Wahab 

(1991:14) bahwa dalam sistem politik modern pada umumnya, kebijakan 

Negara bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan 

tindakan yang direncanakan.   

Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus melalui tahap-

tahap tertentu. Dengan demikian untuk membuat kebijakan diperlukan suatu 

proses yang enyertainya. Dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab (1991:13) 

bahwa membuat kebijakan Pemerintah (Government Policy) merupakan suatu 

proses pembuatan keputusan, karena kebijakan Pemerintah (public policy) itu 

merupakan pengambilan keputusan (decision making) dan pengambilan 

kebijakan (policy making) yaitu memilih dan menilai informasi yang ada 

untuk memecahkan masalah. 

Beberapa literatur hukum administrasi Negara disamping digunakan 

istilah kebijakan juga digunakan istilah kebijaksanaan. Kebijaksanaan Negara 

dapat berbentuk kebijaksanaan yang positif dan kebijaksanaan yang negatif. 

Dalam bentuk positifnya, kebijaksanaan negara mencakup beberapa bentuk 

tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. 

Sementara dalam bentuk negatifnya, kebijaksanaan Negara dapat meliputi 
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keputusan-keputusan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan 

apapun dalam masalah-masalah Pemerintah. 

Pada umumnya kebijaksanaan Negara dalam bentuk positif didasarkan 

pada peraturan dan kewenangan tertentu dan memiliki daya ikat yang kuat 

terhadap masyarakat secara keseluruhan serta memiliki daya paksa tertentu 

yang tidak dimiliki oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh 

organisasi-organisasi swasta.  

Lebih lanjut dikatakan oleh Thomas Barclay and Scot Birkland 

(Abdul Wahab, 1991:293) bahwa kebijaksanaan Negara pada umumnya harus 

dilegalisasikan dalam bentuk hukum, sebaliknya sebuah hukum merupakan 

hasil dari kebijaksanaan Negara. Dengan demikian antara hukum dan 

kebijaksanaan Negara terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila 

diperhatikan pernyataan Thomas Barclay and Scot Birland tersebut di atas, 

dapat dijabarkan bahwa sebuah produk hukum tanpa ada proses 

kebijaksanaan negara di dalamnya, maka produk hukum tersebut akan 

kehilangan makna substansinya, sebaliknya sebuah proses kebijaksanaan 

negara tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi 

operasionalisasi dari kebijaksanaan Negara tersebut. 

Tujuan dilegalisasikannya semua kebijaksanan Negara adalah untuk 

menjamin legalitasnya di lapangan. Namun tidak semua kebijaksanaan 

Negara harus dilegalkan dalam bentuk ketetapan hukum. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Laswell (dalam Muchsin dan Fadillah Putra, 2004: 36) yang 
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menyatakan bahwa kebijaksanaan negara apa saja yang dilakukan maupun 

tidak dilakukan Pemerintah. 

Kebijaksanaan Negara di bidang hukum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) 

kategori sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan (1995:7-8), yakni :  

a. Kebijaksanaan Negara di bidang pembentukan hukum, meliputi : 
1) Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan,  
2) Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim  
3) Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya 

b. Kebijaksanaan negara di bidang penerapan dan penegakan hukum, 
meliputi : 
1) Kebijaksanaan di bidang peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di 

luar proses peradilan 
2) kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum. 

 
Kebijaksanaan negara di bidang pembentukan hukum diperlukan 

untuk memberikan keabsahan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Negara. 

Misalnya saja kebijaksanaan Negara di bidang pemungutan Pajak. Untuk 

memberikan legalitas terhadap pengenaan Pajak bagi masyarakat, maka 

Pemerintah perlu membentuk peraturan Perundang-Undangannya terlebih 

dahulu. Dengan dituangkannya kebijaksanaan Negara dalam suatu peraturan 

Perundang-Undangan, maka sejak itulah kebijaksanaan Negara tersebut 

memiliki keabsahan. Kebijaksanaan yurisprudensi dapat dilihat dalam proses 

pemeriksaan perkara di persidangan. Hakim maupun majelis hakim akan 

mengeluarkan suatu putusan pada akhir proses persidangan. Putusan hakim 

tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga isi putusan hakim 

dapat dilaksanakan. Kebijaksanaan Negara yang tidak tertulis di sini misalnya 

pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka 

menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 
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Kebijaksanaan di bidang penerapan dan penegakan hukum diperlukan 

sebagai pelaksana dari peraturan Perundang-Undangan terdahulu yang 

berkaitan dengan peradilan dan cara-cara penyelesaian hukum di luar proses 

peradilan. Kebijaksanaan penerapan dan penegakan hukum yang lain adalah 

kebjaksanaan di bidang pelayanan hukum. Pelayanan hukum merupakan 

bentuk nyata dari Pemerintah dalam merealisasikan kaidah-kaidah hukum 

yang ada. Konsep pelayanan hukum menurut Bagir Manan (1999:252) adalah 

“fungsi dalam melaksanakan kaidah-kaidah hukum secara kongkrit dalam 

memberikan palayanan hukum kepada masyarakat”. 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001:9), dalam proses 

pelayanan hukum terdapat dua subyek hukum, yakni penerima layanan dan 

pemberi layanan. Dalam kaitannya dengan masalah pajak, maka pelayanan 

hukum yang diberikan pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan kaidah-

kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan secara 

kongkrit dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, terdapat dua hal yang hendak 

dicapai dalam membentuk kebijaksanaan dalam bidang pelayanan hukum, 

yakni : 

a. Kebijaksanaan pelayanan hukum Pajak ditujukan untuk memudahkan 

pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kaidah-kaidah hukum 

yang ada dalam Undang-Undang pajak secara kongkrit dalam 

penerapannya. 

b. Kebijaksanaan pelayanan hukum Pajak yang ditujukan sebagai alat untuk 

mewadahi pelayanan oleh pemerintah sebagai kontraprestasi atau imbal 
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balik sebagai akibat adanya pembayaran atau penarikan Pajak dari 

masyarakat. 

 

E. Pengertian dan lingkup Pajak Bumi dan Bangunan  

Sebelum diuraikan mengenai pengertian Pajak Bumi dan bangunan, 

terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai pengertian Pajak Bumi dan 

Bangunan. Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa yang dimaksud 

dengan Pajak adalah Pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang 

dipungut Pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutup biaya 

dari produksi barang dan jasa kolektif di dalam mencapai kesejahteraan 

umum.  

Pengertian bumi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 

1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang 

berada di bawahnya. Pengertian bumi secara awam dipahami sebagai tanah, 

sedangkan tanah pada dasarnya merupakan permukaan bumi yang dalam 

penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan 

sebagian dari ruang yang ada di atasnya. Menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia (WJS Purwodarminto, 1994:354) tanah adalah : 

a. permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali 
b. keadaan bumi di suatu tempat 
c. permukaan bumi yang diberi batas 
d. bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, 

dan sebagainya).  
 

Pertanahan tanah dalam hukum tanah adalah permukaan bumi (Boedi 

Harsono, 1999:19). pengertian ini merupakan pengertian yuridis dan 
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merupakan suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-

Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri tidak 

memberikan uraian mengenai pengertian tanah. Undang-Undang Pokok 

Agraria hanya menyebutkan mengenai bumi, yaitu pengertian bumi selain 

permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya dan air serta ruang 

yang ada di atasnya.   

Pengertian bangunan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 

tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1085 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam  

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan yang diperuntukkan 

sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau yang dapat diusahakan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran wajib yang 

dikenakan oleh negara terhadap nilai obyek Pajak berupa Bumi dan 

Bangunan. 

Pada dasarnya Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan 

pengertian besarnya Pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek Pajak , 

yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek tidak ikut menentukan 

besarnya Pajak. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu aspek dari 

pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan secara sederhana dapat 

diartikan sebagai pembayaran-pembayaran kepada Pemerintah daerah yang 

dilakukan oleh wajib Pajak yang memiliki obyek Pajak Bumi dan Bangunan. 
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Oleh karena itu dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), sektor Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi andalan 

daerah guna meningkatkan pendapatannya. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat utama dalam menjalankan 

otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.Hal ini terutama karena 

APBD  berfungsi (Mamesah, 1995:18) :  

a. Menentukan jumlah Pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang 

bersangkutan. 

b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab. 

c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah daerah umumnya 

dan kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh 

kebijaksanaan Pemerintah daerah. 

d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah 

dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. 

e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-

batas tertentu. 

Pada dasarnya keuangan daerah adalah pendapatan daerah yang 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah itu Sendiri (PADS) dan pendapatan 

lainnya yang ditujukan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehari-

hari maupun untuk pembangunan daerah. Lingkup keuangan daerah menurut 

Mamesah (1995:21-23) adalah segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan 
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yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah secara keseluruhan yang 

meliputi :  

a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh Pemerintah daerah 

sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung 

dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab baik dalam 

bidang Pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Pengelolaan 

atas penerimaan daerah meliputi anggaran atau penetapan target dari 

potensi-potensi yang nyata dan dapat direalisasikan sehingga dapat 

dijadikan sebagai modal dalam segala pembiayaan.  

b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang 

yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah. 

Sebenarnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Pajak yang 

lainnya merupakan sama-sama pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah 

kepada orang pribadi atau badan. Dijelaskan oleh K.J. Davey (1984:132), 

bahwa ada beberapa jasa (pelayanan) umum yang dibiayai oleh Pajak, 

misalnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara jasa umum lainnya dibiayai 

oleh retribusi, misalnya retribusi pasar.  

 

F. Maksud dan Tujuan PBB 

Alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan PBB 

adalah: 
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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. 

e. Undang-undang lama kurang memberi kepastian hukum. 

Tujuan ditetapkannya PBB adalah: 

a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah 

dimengerti oleh rakyat. 

b. Memberi kuasa hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tak 

bergerak di semua daerah dan menghilangkan simpang siur. 

c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tahu 

sejauh mana hak dan kewajibannya. 

d. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk 

menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah. 

e. Menambah penghasilan daerah. (Raehmat Soemitro, 1986:4). 

 

G. Obyek dan Subyek PBB 

a. Obyek PBB 
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Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 sebagai mana telah 

diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, yang menjadi obyek Pajak Bumi 

dan Bangunan bumi dan atau bangunan. 

Bumi dan permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di 

bawahnya, Pasal 1 ayat (1). Bangunan, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah 

konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan 

atau perairan. 

b. Subyek Pajak 

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: 

1) Mempunyai suatu hak atas bumi. 

2) Memperoleh manfaat oleh bumi. 

3) Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Menurut Rochmat Soemitro, wajib pajak PBB adalah orang atau 

badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu mempunyai obyek PBB 

yang dikenakan pajak. Hal ini berarti mempunyai hak atas obyek yang 

dikenakan pajak, memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat dari 

obyek kena pajak. (Rachmat Soemitro, 1990:17). 

 
H. Pengenaan PBB 

Pengenaan adalah kegiatan penghitungan, penetapan dan 

pembebanan pajak terhutang dengan unsur pokok di dalamnya, yaitu: 
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a. Tarif PBB 

Tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5% dan NJKP. Tarif 0,5% merupakan 

tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis objek pajak di 

seluruh Indonesia (Pasal 5). 

 

 

b. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 

NJKP adalah dasar perhitungan pajak yang menurut UU PBB 

besarnya ditetepkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-setingginya 

100% dan NJOP, Pasal 6 ayat (3). 

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 1985, NJKP ditetapkan sebesar 20% 

dari NJOP untuk semua jenis obyek pajak. Dalam perkembangan 

berikutnya PP tersebut sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP 

Nomor 25 Tahun 2002 yang mulai diberlakukan 1 januari 2002. dalam PP 

tersebut dinyatakan bahwa NJKP ditetapkan sebesar: 

1) 40% untuk obyek sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan. 

2) 40% untuk obyek sektor pedesaan dan perkotaan yang NJOP-nya lebih 

besar atau sama dengan 1 milyar. 

3) 20% untuk obyek sektor pedesaan dan perkotaan yang NJOP-nya 

kurang dari 1 milyar. 

Penetapan dasar perhitungan pajak yang bervariasi ini merupakan 

salah satu pemenuhan aspek keadilan, disamping pengenaan Nilai Jual 
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Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kemungkinan pengajuan 

keberatan, pengurangan, dan banding. (Suhamo, 2003 :48). 

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

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebelum dihitung beban PBB-

nya terlebih dahulu dikurangi NJOPTKP, yang besarnya ditetepkan secara 

maksimal per Wajib Pajak sebesar Rp 12.000.000,00. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal Keputusan Mentri Keuangan RI Nomor : 201/KMK.04/2004 

tanggal 6 juni 2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJKOPTKP sebagai 

Dasar Penghitungan PBB jo Keputusan Direktur Pajak Nomor : 

KEP.251/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya NJOPTKP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bahwa untuk setiap daerah 

kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral 

Pajak atas nama Mentri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat 

Pemerintah Daerah setempat. Pada saat Keputusan Mentri Keuangan ini 

mulai berlaku, NJOPTKP sebesar Rp 8.000.000,00 untuk setiap Wajib 

Pajak dinyatakan tidak berlaku. 

 

1. Tata Cara Penghitungan PBB 

Dengan dasar penhitungan di atas maka pengenaan PBB 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 WP 

besarnya pajak terhutang dan tata cara mengenai objek pajak. 

 
2. Penetapan PBB 

Sebagai dasar penagihan pajak, Kepala Kantor Pelayanan PBB 

menerbitkan antara lain: 

a) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

1) Dasar penerbitan SPPT 

(a). Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

(b). Objek pajak yang sebelumnya telah dikenakan IPEDA, SPPT 

dapat diterbitkan berdasarkan objek pajak yang telah ada pada 

Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan. 

2) Kapan SPPT harus dilunasi? 

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-

lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib 

Pajak. 

b) Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

1) Dasar penerbitan (SKP) 

(a). SKP diterbitkan apabila SPOP yang disampaikan melewati 30 

hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan setelah 

ditegur secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh Wajib 

Pajak sebagaimana ditentukan dalam “surat teguran”. 
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(b). SKP diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lainnya ternyata jumlah pajak berdasarkan SPOP 

yang dikembalikan oleh Wajib Pajak. 

2) Kapan SKP harus dilunasi? 

Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-

lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib 

Pajak. 

3) Jumlah Pajak dalam SKP 

Jumlah yang terhutang dalam SKP yang penerbitannya disebabkan 

oleh pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima WP, 

adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi 

25% dihitung dari pokok pajak. 

c) Surat Tagihan Pajak 

1) Dasar penerbitan SPT 

(a). Wajib Pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti 

tercantum dalam SPT. 

(b). Wajib Pajak terlambat membayar pajak seperti tercantum 

dalam SKP. 

(c). Wajib Pajak melunasi pajak yang terhutang setelah lewat saat 

jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak 

dilunasi. 

Besamya denda administrasi dalam SPT dan saat jatuh tempo 

besarnya denda administrasi kerena WP membayar pajaknya melampaui 
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batas waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 2% sebelum yang dihitung 

dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka 

waktu paling lama 24 bulan. 

 
I. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi menurut UU KUP dibagi atas 3 macam yaitu 

berupa denda, bunga dan kenaikan. Hukum Pidana Fiskal dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu a). Peraturan Hukum Pidana mengenai Pajak 

Langsung dan Pajak Peredaran (PPe)/PPn; b). Peraturan Hukum Pidana 

mengenai Bea Cukai; dan c). Hukum Pidana Pemerintahan/Quasi/ 

Semu/Tidak Sebenarnya. 

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran 

peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi 

dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan 

negara. 

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan 

terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh 

tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. 

Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau 

tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-

undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Menurut 



 35

Undang- Undang KUP tahun 2000, kenaikan adalah sanksi administrasi yang 

menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase 

antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. 

Pemberian sanksi atau hukuman mempunyai empat buah latar 

belakang falsafah yakni: 

a. Retribution sebagai falsafah tertua dengan semboyan an eye for an eye 

yang berbasis balas dendam; narapidana harus membayar utang mereka 

kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. 

b. Deterrence yang bertujuan, bahwa pemberian hukuman berfungsi sebagai 

contoh yang akan menghalangi mereka yang berniat melakukan kejahatan 

(general deterrence) dan meyakinkan narapidana untuk tidak berbuat 

perbuatan pidana lainnya (specific deterrence). 

c. Incapacitation; pemberian hukuman melalui penahanan atau membuat 

narapidana tidak berdaya, bermaksud supaya narapidana diasingkan dari 

masyarakat sehingga mereka tidak akan lagi merupakan ancaman atau 

bahaya bagi yang lainnya. 

d. Rehabilitation yang berupaya mengintegrasikan kembali narapidana ke 

dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan.  

Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya 

kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib 

Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai compliance cost. Sedangkan biaya 

yang dikeluarkan fiskus dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut 

sebagai administrative cost. Time cost adalah waktu yang terpakai oleh Wajib 
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Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang 

terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk 

berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta 

waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak 

Faktor penentu cost of taxation dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Sacrifice of income adalah pengorbanan Wajib Pajak menggunakan 

sebagian penghasilan atau harta/uangnya untuk membayar pajak itu. 

b. Distortion cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-

perubahan alam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak 

tersebut, yang ada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi. 

Sebagai contoh adalah ajak dapat merupakan disincentive terhadap 

individu maupun perseroan alam berkonsumsi dan berproduksi. 

c. Cost of taxation yang ketiga adalah running cost, yakni biaya-biaya yang 

tidak kan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah 

maupun bagi ndividu. Biaya ini disebut juga “tax operating cost” yang 

dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor swasta/private 

 
J. Sanksi Administrasi Dalam Pajak Bumi dan Bangunan  

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan 

kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai 

salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan 

nasional sebagal peran serta masyarakat dalain membiayai pembangunan.  
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan 

pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 

merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak 

atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, 

penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan yang di dalamnya juga 

mengatur mengenai penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak.  

Pada hakikatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan 

salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya sanksi 

administrasi harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan 

kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang 

memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. 

Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan 

meningkatnya jumlah objek pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan 

pajak dengan amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dirasakan 

sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1985. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, 

maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam 

pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dan penerimaan 

pajak;  

b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan 

kemampuannya. 

Dengan berlandaskan pada asas dan tujuan penyempurnaan tersebut, 

maka dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 perlu diatur kembali 

ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang dituangkan 

dalam Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pokok-pokok antara 

lain sebagai benkut:  

a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak dan sanksi 

administrasi, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak 

Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak  

b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak 

 

K. Latar Belakang  Penerapan Sanksi  

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan 

perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting 

dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945.  
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Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu 

hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan 

yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Sebelum 

berlakunya Undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat 

telah dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 

dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak 

berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 1923, dan Ordonansi 

Verponding 1928.  

Di samping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan 

bangunan yang didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta 

lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan.Sistem perpajakan yang 

berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah 

menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya 

sehingga mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat. 

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku 

dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan 

sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban 

perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.Oleh karena itu 

Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Verponding Indonesia 

1923, Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, 
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Ordonansi Pajak Jalan 1942, Pasal 14 huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-

undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak 

Daerah, Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), dan lain-lain peraturan 

perundang-undangan tentang pungutan daerah sepanjang mengenai tanah dan 

bangunan perlu dicabut. 

Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama yang selama ini 

menjadi dasar bagi penyelenggaraan pungutan oleh Daerah, khususnya seperti 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor masih berlaku. Dengan mengadakan 

pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi 

macam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan cara 

pembayarannya, diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan 

meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula. Obyek Pajak 

dalam Undang-undang ini adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di 

wilayah Republik Indonesia. Dalam mencerminkan keikutsertaan dan 

kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan pembangunan, maka 

semua obyek pajak dikenakan pajak. Dalam Undang-undang ini, bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dikenakan Pajak. Penentuan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

atas obyek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan 

pemerintahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan dalam 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. 

Sedangkan untuk penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak 

yang terlambat membayar pajak pada kantor pelayanan pajak menerapkan 
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falsafah Rehabilitation yaitu yang berupaya mengintegrasikan kembali wajib 

pajak ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan. Penegakan 

hukum di bidang perpajakan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat 

terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi 

ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, 

pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada 

waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas 

kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan 

pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyeludupan pajak. 

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk 

kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar 

hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat 

untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka yang sekaligus 

mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan 

pembangunan. 

Karena Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-

tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga Pemerintah Daerah 

yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna 

membiayai pembangunan dimasing-masing wilayahnya. 
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L. Kerangka Pikir 

Dari uraian di atasa dapat dirumuskan ke dalam kerangka pikir 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum melakukan penelitian kita perlu tahu terlebih dahulu 

mengenai kerangka berfikirnya, karena kerangka berfikir adalah suatu 

aluryang menentukan kemana arah dari tulisan kita. Penulisan skripsi ini 

meneliti tentang penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak bumi dan 

bangunan, yang memiliki alur atau kerangka fikir seperti bagan diatas. 

Paling dasar segala peraturan di Indonesia adalah UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun1945 karena UUD 1945 adalah sebagai dasar dari 

sumber hukum yang ada di Indonesia, Setelah itu UU No.12 tahun 1985  

UUD 1945 Pasal 23 (2) 
UUD 1945 Pasal 23 (2) 
 
UU No.12 Tahun 1985 

jo 
UU No.12 Tahun 1994 

Proses Penerapan Sanksi

Pelunasan Pajak 

Hambatan 

Upaya 

Hak dan Kewajiban Wajib 
Pajak 

Keterlambatan Pajak 
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tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diperbahurui dengan UU 

No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang didalamnya juga 

mengatur pemberian sanksio administrasi bagi wajib pajak yang terlambat 

membayar pajak. 

Di bawah UU adalah wajib pajak. Bagi wajib pajak yang terlambat 

melakukan pembayaran pajak maka akan menerima sangksi administrasi dari 

pihak pajak. Didalam penerapan sanksi ini ada hambatan-hambatan yang 

dihadapi baik dari pegawai yang menerapkan sanksi ataupun hambatan yang 

dihadapi oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak. Setelah itu dibawah 

kolom hambatan adalah upaya.Upaya ini meliputi bagaimana cara pegawai 

pajak dapat menerapkan sanksi dengan baik dan upaya yang perlu dilakukan 

agar wajib pajak tidak akan mengulangi keterlambatan dalam pelunasan 

pajak. 

Kemudian setelah itu maka wajib pajak harus memenuhi hak dan 

kewajibannya untuk melunasi keterlambatan pembayaran pajak dan 

mendapatkanpelayanan pajak yang maksimal dan semuanya akan kembali ke 

peraturan yang berlaku yaitu UUD Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 

dan UU No.12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor  mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diambil (Moleong, 2004: 4). 

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi administrasi bagi wajib 

pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah 

Kaliwungu Kendal , didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil 

wawancara. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

sosiologis (sosiology legal approach) mengingat yang diteliti adalah 

penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kaliwungu Kendal. Yuridis artinya 

dalam penelitian ini menekankan pada peraturan-peraturan atau ketentuan-

ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penerapan sanksi 

administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di wilayah Kaliwungu Kendal, sedangkan faktor sosiologis disini 

berarti dalam penelitian ini menekankan pada gejala-gejala hukum yang 

terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan penerapan sanksi - 
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administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di wilayah Kaliwungu Kendal.  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan 

ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat 

suatu penelitian akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Batang, khususnya diwilayah Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang dapat diperoleh melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. 

Penelitian perlu memfokuskan pada masalah tertentu. Ada dua 

maksud yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus adalah 

sebagai berikut. 

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang 

inkuiri, yang berarti  bahwa dengan adanya fokus, penentuan 

tempat penelitian menjadi lebih layak. 

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-

enklusi atau memasukkan-mengeluarkan  suatu informasi yang 

baru diperoleh di lapangan. Mungkin data cukup menarik, 
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tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan 

dihiraukan (Moleong, 2004:94) 

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kaliwungu 

Kendal. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi 

administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990 : 52), data 

primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

masyarakat. Untuk mendapatkan data primer diperoleh dari 

wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara unetuk memperolah informasi dari 

terwawancara (Arikunto, 1997:107). Informasi tersebut dapat 

diperoleh dari : 
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a. Responden 

Responden adalah orang yang ditentukan sebagai 

sampel dalam penelitian ini dan diharapkan dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Batang, Kepala Bagian Umum, 

Seksi Penagihan dan Wajib Pajak.  

Dari beberapa responden tindakan yang dapat 

diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang 

yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama (Moleong, 2004 : 112).  

b. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian (Moleong, 2004 : 132). Informan yang dimaksud 

disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi 

yang terkait dengan penerapan sanksi administrasi bagi 

wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di wilayah Kaliwungu Kendal. 

Informan yang dimaksud disini adalah Pegawai 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang yaitu pegawai 

bagian Umum, pegawai bagian PDI, dan petugas penagihan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu 

dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film 

(Moleong, 2004:216). Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa : buku-buku mengenai Pajak Bumi dan 

Bangunan, arsip atau dokumen-dokumen tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan tentang 

penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kaliwungu Kendal. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tetentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2004 : 186). 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang 
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menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun 

terlebih dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun 

didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Berarti 

disini data yang diungkap adalah mengenai penerapan sanksi 

administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan di wilayah Kaliwungu Kendal dan 

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi 

administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. Data yang diungkap ini adalah hasil dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang 

ada didalam format wawancara. 

Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, Jum’at dan 

Sabtu, tanggal 5 s/d 7 Februari 2009, bertempat di Kantor 

Pelayan Pajak  

Pratama Batang. Wawancara ini ditujukan kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama batang, Kepala bagian 

Umum, dan Kepala bagian Penagihan sebagai responden yang 

merupakan sumber terpenting dalam penelitian ini. Pertanyaan 

dalam wawancara hanya pada penerapan sanksi administrasi 

bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di wilayah Kaliwungu Kendal dan hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif 
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bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

Sebelum mengadakan wawancara seorang peneliti 

perlu dipersiapkan beberapa persoalan, antara lain:  

Pertama, seleksi individual untuk diwawancarai. Dalam 

hal ini dilakukan pemilihan terhadap responden dan informan 

yang dianggap mampu memberikan jawaban-jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mengenai peran orang 

yang akan diwawancarai dimaksudkan agar tidak terjadi 

informasi yang tidak sesuai dengan apa yang akan diteliti. 

Kedua, pendekatan orang yang telah diseleksi untuk 

diwawancarai. Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi 

Kantor KPP Pratama Batang. Hal ini diharapkan agar dapat 

memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. 

Ketiga, pengembangan suasana lancar dalam 

wawancara serta usaha-usaha untuk menimbulkan pengertian 

dengan bantuan sepenuhnya dari orang yang akan 

diwawancarai. Bersikap sopan dan ramah dalam berkomunikasi 

merupakan modal dasar supaya wawancara yang dilakukan 

dapat berjalan lancar dan dapat diperoleh data-data yang 

diperlukan oleh peneliti. 
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Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara 

adalah: 

Pertama, menunjukan informasi kunci yang benar-

benar dapat memberikan informasi tentang fokus yang akan 

diteliti atau dikaji, yaitu terdiri Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Batang, Kepala Bagian Umum, Seksi Penagihan dan 

Wajib Pajak. 

Kedua, membuat janji dengan responden dan informan. 

Sebelum wawancara dimulai peneliti mendatangi responden dan 

informan dan membuat janji kapan responden dan informan 

dapat diwawancarai. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah 

paham mengenai waktu pelaksanaan wawancara. 

Ketiga, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan 

menyiapkan pelengkapan wawancara seperti tape recorder, 

catatan, alat tulis, dan kamera. Pelengkapan tersebut sangat 

dibutuhkan karena bisa dijadikan sebagai data tambahan apabila 

data yang diperoleh dari hasil wawancara kurang memuaskan. 

Langkah-langkah yang dilakukan setelah mendatangi 

responden dan informan di tempat dan waktu yang disepakati 

adalah: 

Pertama, mengungkapkan maksud dan tujuan 

wawancara. Pada tahap ini peneliti memberi tahu maksud dan 

tujuan melakukan wawancara dengan cara menunjukan surat ijin 
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yang dibawa peneliti yang telah diberikan oleh instansi yang 

bersangkutan. Hal ini dilakukan agar responden dan informan 

benar-benar mau memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa 

harus ada yang disembunyikan. Dengan demikian, akan 

diperoleh data yang valid. 

Kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan awal 

tentang diri pribadi responden dan informan, setelah itu masuk 

pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti dari masalah 

penelitian.  

Ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

disusun terkait dengan masalah yang akan diungkap dalam 

penelitian, untuk mendukung keberhasilan wawancara 

digunakan peralatan tulis untuk mencatat infomasi dari 

responden dan informan. Selain itu juga didukung oleh tape 

recorder untuk memudahkan dalam mengumpulkan data. 

Keempat, setelah responden dan informan memberikan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut selesai, responden 

dan informan juga memberi petunjuk agar menemui beberapa 

orang yang bisa dijadikan sebagai informan selanjutnya. 

Dalam wawancara ini terjadi percakapan antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai dalam suasana 

santai, kurang formal dan tidak disediakan jawaban oleh 

pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan  untuk memperoleh 
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informasi yang sifatnya mendalam terhadap masing-masing 

yang ditunjukan. 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan 

cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat, agenda dan lain 

sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data 

hasil wawancara maupun observasi. Alasan penggunaan 

dokumentasi karena penerapan sanksi administrasi bagi wajib 

pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

tidak lepas dari adanya dokumen sehingga dalam hal ini dapat 

melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumen guna melengkapi 

data yang sebelumnya agar mendapatkan sebuah data yang 

lengkap dan objektif.  

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

buku-buku mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, arsip atau 

dokumen-dokumen tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Metode Pengamatan (Observasi) 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap 

objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga 
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observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut 

observasi langsung. Observasi tidak langsung adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya 

suatu yang akan diselidiki (Maman Rachman, 1999:77). 

Observasi dalam penelitian ini dimulai dengan 

mengamati keadaan Kantor KPP Pratama Batang, melihat 

aktifitas dan cara kerja pegawai KPP Pratama Batang , 

mengamati sarana dan prasarana yang ada di KPP Pratama 

Batang. 

Dari hasil observasi kemudian dapat diambil 

kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan 

sebagai pembanding antara hasil wawancara yang dilakukan 

dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak. 

G. Keabsahan Data 

Menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu (Moleong, 2004:330). Teknik triangulasi yang digunakan oleh 

peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang dapat 

dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 
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Gb. 1. Teknik triangulasi membandingkan hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara.  

Sumber data berasal dari pedoman wawancara dibandingkan 

dengan pengamatan lapangan, seperti penerapan sanksi administrasi 

bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di wilayah Kaliwungu Kendal dan hambatan-hambatan 

yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak 

yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang terkait. 
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Gb 2. Teknik triangulasi membandingkan hasil wawancara dengan isi 

dokumen, sumber data berasal dari pedoman wawancara dengan 

isi dokumen yang berkaitan. Tujuannya agar didapatkan hasil 

penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaannya dalam praktek. 

 

 

 

 

Gb 3. Teknik triangulasi membandingkan hasil teori keterangan yang 

dilakukan dibandingkan dengan pelaksanaaannya dalam 

praktek. 

Kecuali triangulasi, Moleong juga menyebutkan perlunya 

keabsahan data melalui pengecekan anggota dan diskusi sejawat. 

Melalui pengecekan anggota, berbagai kesimpulan hasil analisis 

dikuatkan dan dimantapkan oleh pihak-pihak terkait, sehingga 

terhindar dari berbagai complain atas hasil kesimpulan penelitian. 

Demikian pula melalui diskusi sejawat, peneliti mendapat 

masukan dari pandangan yang berbeda, pendapat dan kritik, 

sehingga kesimpulan penelitian menjadi lebih sempurna. Pengecekan 

keabsahan data dalam bentuk diskusi sejawat maupun pengecekan 
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anggota dalam pelaksanaannya dapat berbentuk forum pertemuan 

atau secara pribadi-pribadi. 

Seperti dijelaskan di atas bahwa penelitian kualitatif 

metodenya selalu kondisional. Apa yang telah direncanakan oleh 

peneliti bisa berubah dalam praktek di lapangan. Demikian pula 

untuk pelaksanaan pengecekan anggota maupun diskusi sejawat juga 

bersifat kondisional. 

H. Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka 

diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa 

data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di 

temukan tema dan di temukan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data (Moleong, 2002:103). 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000:103). 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari 

lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, 

mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari 

fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian 

kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 
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Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120). 

Tahapan analisis data adalah sebagai berkut: 

1. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

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 mengorganisasi. Data-data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya 

sewaktu-waktu di perlukan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan 

analisis dalam bentuk matriks, networks, chart, atau grafis. 

Sehingga peneliti dapat menguasai data. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data 

yang di peroleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula, 

model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, 
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hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan 

singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam 

pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan 

penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di 

angkat dalam penelitian. 

Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat dalam 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120) 

Setelah data terkumpul dianalisis berdasarkan pada 

sumber aslinya, baru kemudian direduksi untuk disajikan dan 

ditarik kesimpulan. Pada tahap kesimpulan dimungkinkan 

diverifikasi kembali kepada pengumpulan data sebelumnya. 

Dengan demikian pada kesimpula akhir benar-benar meyakinkan 

keabsahannya. Penggunaan diagram model interaktif dalam 

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : (1) data yang 

terkumpul dapat langsung disajikan atau direduksi dulu baru 

disajikan, (2) kesimpulan dapat ditarik dari hasil reduksi 
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penyajian, (3) kesimpulan perlu diverifikasi kembali pada 

pengumpulan data, reduksi atau penyajian data, (4) analisis untuk 

kesimpulan akhir. 

Proses analisis ini dimulai dari menelaah seluruh data 

yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu dari hasil 

observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data 

yang terkumpul dan ditelaah jumlahnya sangat banyak, masih 

kasar dengan ugkapan bahasa yang masih asli dari subjek 

penelitian. Kegiatan menelaah data bertujuan untuk memahami 

semua data agar dapat ditata sesuai dengan permasalahan dan 

disajikan dengan bahasa yang lebih halus namun tetap terjamin 

makna substansial dari data yang telah ditelaah. 

Melalui telaah data juga dimaksudkan untuk melakukan 

penyederhanaan data yang semula campur aduk dalam jumlah 

yang sangat banyak. Data yang kondisinya masih campur aduk 

dalam jumlah yang banyak kemudian diringkas intinya saja 

menjadi sebuah abstraksi, namun tetap menjaga persyaratan-

persyaratan yang tidak boleh hilang akibat penyederhanaan atau 

ringkasan. Data yang telah diringkas melalui telaah kemudian 

dilakukan reduksi mewakili rincian fokus penelitian. 

Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan 

sementara. Dikatakan kesimpulan sementara karena masih perlu 

diverifikasi lagi pada tahap pengumpulan data. Langkah verifikasi 
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ini dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang mantap. 

Pengumpulan data ulang memungkinkan untuk penyempurnaan 

hasil yang telah disimpulkan sementara. Data yang dikumpulkan 

ulang juga diperhatikan kualitas dan kesesuaiannya dengan fokus 

penelitian dengan rincian-rinciannya. Perpaduan antara hasil 

kesimpulan sementara dengan hasil verifikasi untuk ditindak 

lanjuti pada kegiatan penetapan kesimpulan akhir. 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 

a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang  

Sejarah berdirinya KPP Pratama Batang tidak terlepas dari 

sejarah keberadaan Kantor Inspeksi Keuangan yang pada zaman 

Belanda disebut Inspectie Van Financien. Kantor Inspeksi Keuangan 

ini merupakan embrio dari keberadaan Kantor Inspeksi Pajak yang 

kemudian menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seperti sekarang ini. 

Tahun 1964 Kantor Inspeksi Keuangan Semarang dipecah 

menjadi dua dan berganti nama menjadi Inspeksi Pajak Pekalongan 

dengan wilayah kerja eks Karesidenan Pekalongan dan Inspeksi Pajak 

Semarang dengan wilayah kerja eks Karesidenan Semarang dan eks 

Karesidenan Pati. 

Pada awal bulan April 1967 secara resmi berdiri Kantor Inspeksi 

Pajak (KIP) Batang. Sebagai Kepala Kantor pertama kali dijabat oleh 

Drs. Wardjono. Wilayah kerja Kantor Inspeksi Pajak Batang meliputi 

Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Kantor Inspeksi Pajak 

Batang ini secara adininistratif masih dibawah Kantor Inspeksi Pajak 

Semarang. 

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

nomor 276/KMK/1989, maka terhitung sejak tanggal 1 April 1989 
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Kantor Inspeksi Pajak Batang berganti nama menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Batang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten 

Batang  dan Kabupaten Kendal, tapi pada tanggal 06 Nopember 2007 

berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Batang. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang merupakan 

lembaga yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Bagian Tengah 1. kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batang 

memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Batang dan 

Kabupaten Kendal. Wilayah tersebut memiliki potensi pendapatan 

yang besar dalam memberikan sumbangan penerimaan pajak di 

Wilayah Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dan penerimaan pajak tahun 2004, Kantor Pelayanan Pajak 

Batang menempati peringkat pertama dalam hal penerimaan pajak di 

Kanwil DJP Jawa Bagian Tengah I. 

b. Latar Belakang Dibentuknnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Batang  

Adapun latar belakang dibentuknnya Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Batang sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Batang merupakan daerah yang memiliki banyak industri di 

wilayah Karesidenan Batang dan Batang. Otomatis dengan 

banyaknya industri yang merupakan obyek pajak, maka banyak 
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dijumpai hal-hal yang terkait dengan undang-undang perpajakan 

yang memerlukan penanganan yang lebih khusus. 

2. Letak kota Batang yang strategis, karena terletak di persimpangan 

jalur perdagangan antara kota Semarang, Kendal dan Pekalongan 

sehingga mendukung Batang dijadikan tempat kedudukan Kantor 

Pelayanan Pajak. 

3. Potensi fiskal yang sangat baik dimiliki kota Batang. Sebenamya 

yang dimaksud potensi fiskal disini adalah kemampuan yang besar 

dalam bidang kebijaksanaan pajak dan akan dapat dicapai apabila 

ada faktor yang mendukungnya. Dalam hal ini potensi fiskal 

Batang adalah karena Batang merupakan pusat industri disamping 

jumlah penduduk yang cukup besar. Hal ini tentunya dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan sektor pajak. 

4. Luas daerah wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 

yang cukup potensial. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 

memiliki daerah wewenang selain Kabupaten Batang sebagai kota 

penghasil batik,  juga Kabupaten kendal yang juga merupakan 

penyumbang pajak yang cukup besar karena merupakan pusat dari 

kerajinan ukiran dan hasil laut dengan tujuan ekspor. 

5. Jumlah penduduk yang sangat besar dan memungkinkan 

banyaknya tenaga kerja dengan pertimbangan karena Batang 

merupakan pusat industri sehingga akan banyak pula jumlah wajib 

pajaknya. 
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c. Peran Penting Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang 

Beberapa peran penting Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Batang. 

1. Melakukan pendataan objek, 

2. Mengelola data, menganalisis data dan menyajikan informasi, 

3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, 

4. Menatausahakan penerimaan dan penagihan pajak, 

5. Melayani dan menyelesaiakan permohonan keberatan termasuk 

permohonan banding, permohonan pengurangan serta permohonan 

pelayanan lainnya yang berkaitan dengan perpajakan. 

d. Tujuan Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Batang 

Adapun tujuan dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Batang  adalah: 

1. Untuk meningkatkan pelayanan yang mendekat kepada masyarakat 

umum, khususnya kepada Wajib Pajak, 

2. Untuk menggali potensi fiskal dan meningkatkan penerimaan 

pajak, 

3. Untuk memberi kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak 

dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakannya, 

4. Untuk memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak yang dapat 

dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan 
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penyuluhan pengetahuan tentang perpajakan baik lewat media 

massa maupun penerangan langsung, 

5. Untuk menunjang perkembangan usaha dan mempercepat 

terwujudnya pendapatan Wajib Pajak khususnya di wilayah atau 

daerah wewenang Kabupaten Batang. 

e. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang 

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang 

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan 

sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan 

dibanggakan masyarakat. 

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang 

Misi dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang 

adalah sebagai berikut: 

a) Fiskal 

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 

yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah 

berdasarkan undang-undang perpajakan dengan efektivitas dan 

efisiensi yang tinggi. 

b) Ekonomi 

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan minimizing 

distortion. 
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c) Politik 

Mendukung proses demokratisasi bangsa. 

d) Kelembagaan 

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi 

masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi 

perpajakan mutakhir. 

f. Wilayah Kerja 

Wilayah kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang 

hanya meliputi Kabupaten Batang dan Kendal, yaitu di berbagai 

kecamatan antara lain: 

1. Kec. Cepiring 

2. Kec. Pegandon 

3. Kec. Patebon 

4. Kec. Kaliwungu 

5. Kec. Brangsong 

6. Kec. Subah 

7. Kec. Reban 

8. Kec. Blado 

9. Kec. Bandar 

10. Kec.Limpung 

g. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Batang 

1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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Sebagai unsur pelaksana Direktur Jendral Pajak yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 

Wilayah. 

2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di 

bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443. 

01/2001 Pasal 31 bahwa fungsi utama dari Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama adalah sebagai berikut: 

a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi 

Wajib Pajak. 

b) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Masa, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib 

Pajak. 

c) Pengawasan pembayaran masa PPh, PPnBM, dan PTLL. 

d) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, 

penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan 

penyelesaian restitusi PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL. 

e) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 
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f) Penerbitan dan pembetulan SKP, pengurangan sanksi pajak. 

g) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan. 

h) Penyusunan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama. 

h. Kepegawaian 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang dipimpin oleh seorang 

Kepala Kantor dan didalam organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Batang dibagi menjadi beberapa seksi. Diantaranya meliputi  

Seksi Ekstensifikasi, Seksi PDI, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, 

Seksi Penagihan dan Seksi Waskon I, II dan III. Di setiap Seksi 

Waskon memiliki beberapa AR, di Seksi Waskon I dan Waskon II 

terdapat 5 AR (Account Representative), sedangkan di Waskon III 

terdapat 7 AR (Account Representative). 

Fungsi dari kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Batang dalah sebagai berikut: 

1. Menghimpun peraturan. 

2. Melakukan tata usaha kepegawaian. 

3. Mengajukan kenaikan gaji berkala. 

4. Menyusun daftar urut kepangkatan. 

5. Menerima dan menye!esaikan permohonan cuti pegawai. 

6. Kepegawaian meliputi juga peraturan-peraturan di bidang 

kepegawaian KPP Pratama dan sumber lain yang dihimpun secara 

rapi dan teratur. 
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i. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Batang 

Yang dimaksud dengan struktur organisasi yaitu gambaran 

secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang 

terdapat didalamnya dalam rangka mencapai suatu arah dan tujuan 

yang telah ditentukan. 

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak diatur berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 

tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, 

Kantor Pelayanan Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor 

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. 

Pada struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batang 

terdapat beberapa seksi yang melakukan tugasnya masing-masing 

sesuai dengan bidangnya. 

Tugas dan fungsi dari masing-masing seksi tersebut adalah: 

1. Sub Bagian Umum 

a) Melaksanakan penatausahaan di bidang kepegawaian. 

b) Melaksanakan penatausahaan di bidang keuangan. 

c) Melaksanakan penatausahaan di bidang rumah tangga. 

2. Seksi Ekstensifikasi 

a) Ekstensifikasi Wajib Pajak 

b) Penggalian potensi pajak 
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3. Seksi PDI 

a) Melaksanakan pengumpulan data 

b) Melakukan penyampaian atau penyajian informasi 

4. Seksi Pelayanan 

a) Melaksanakan penatausahaan Surat, Dokumen, dan Laporan 

Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu 

b) Melaksanakan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 

c) Penerimaan dan pengolahan SPT Masa dan SPT Tahunan 

5. Seksi Pemeriksaan 

a) Melaksanakan penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak 

(LPP) dan Nota Penghitungan (NOTHIT) 

b) Melaksanakan pemeriksaan lapangan 

c) Melaksanakan pemeriksaan sederhana kantor 

6. Seksi Penagihan 

a) Penerimaan Dokumen 

b) Pembuatan daftar usulan penghapusan usulan piutang pajak 

c) Pembuatan STP Bunga Penagihan 

d) Pembuatan laporan tunggakan pajak 

7. Seksi Waskon I, Seksi Waskon II dan Seksi Waskon III  

Seksi Waskon I, Waskon II dan Waskon III memiliki tugas dan 

fungsi yang sama yakni, untuk melakukan urusan penyuluhan dan 

pelayanan konsultasi dibidang perpajakan kepada masyarakat serta 
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mengamati potensi perpajakan yang dapat digali di masyarakat. Seksi 

Waskon I, II dan III memiliki perbedaan pada wilayah kerjanya. 

Disamping Seksi-Seksi tersebut diatas, juga terdapat Fungsional 

Pemeriksa yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan 

pemeriksaan data-data perpajakan atas WP sesuai Surat Perintah 

Pelaksanaan Pemeriksaan (SP3) berdasarkan: 

a) Hasil analisa Account Representative atas WP di seksi pengawasan 

dan konsultasi 

b) Surat Pemberitahuan lebih bayar baik SPT Masa ataupun Tahunan 

c) Permohonan penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

atau PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan Wajib Pajak 

2. Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Noviantin Sabandani, selaku 

pegawai  KPP Pratama Batang menyatakan : 

“Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat membayar 
pajak adalah dengan memberikan denda 2% dari besarnya pajak 
bumi dan bangunan wajib pajak tersebut dapat berjalan dengan 
baik. Tetapi terkadang hambatan yang dihadapi adalah wajib pajak 
tidak merasa terlambat dan tidak mengetahui jika mereka wajib 
diberikan denda sebesar 2%”. (Wawancara pada hari kamis tanggal 
5 Februari 2009 pukul 11.00 WIB). 
 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Erwoko, selaku pegawai  KPP 

Pratama Batang menyatakan : 

“Penerapan sanksi terhadap wajib pajak berjalan dengan baik dan 

sesuai prosedur yang ada yaitu dengan memberikan denda sebesar 2% 
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dari jumlah pajak yang harus dibayar”. (Wawancara pada hari kamis 

tanggal 5 Februari 2009 pukul 10.00 WIB). 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Isman Sutarno, selaku 

pegawai  KPP Pratama Batang menyatakan : 

“Penerapan sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang terlambat 
membayar pajak dapat diterapkan sesuai dengan prosedure yang 
ditetapkan, sebagian besar wajib pajak mengetahui adanya 
keterlambatan pembayaran pajak tetapi mereka tidak mau untuk 
membayar denda sebesar 2% dengan alasan mereka terlambat 
membayar pajak dikarenakan kesulitan ekonomi.”. (Wawancara 
pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 pukul 12.00 WIB). 
 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Khairudin, selaku pegawai  

KPP Pratama Batang menyatakan : 

“penerapan sanksi yang diberikan bagi wajib pajak dapat dietapkan 

sesuai prosedur yang ditetapkan, sebagian wajib pajak mengetahui 

keterlambatan dan ada yang menyatakan meminta pengurangan.” 

(wawancara pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 pukul 11.30 WIB) 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suryowati  selaku pegawai pada 

KPP Pratama Batang menyatakan : 

“Penerapan sanksi bagi wajib pajak dapat diterapkan dengan baik 

akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. yaitu wajib 

pajak meminta pengurangan pembayaran pajak dengan alasan sawah-

sawah di desanya gagal panen dan terkena musibah banjir atau hama”. 

(Wawancara  pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 pukul 10.00 WIB).  

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Hamzah, selaku Wajib Pajak  

menyatakan : 
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“Wajib pajak belum sepenuhnya memahami mengenai adanya 
penerapan sanksi administrasi bagi keterlambatan membayar pajak. 
jarak/ lokasi tempat pembayaran yang jauh dan tidak mudah 
dijangkau dari rumah  Ibu Siti Hamzah, membuat  Ibu Siti Hamzah 
sering terlambat membayar pajak, dengan kondisi beliau yang 
tinggal sendiri dan telah lanjut usia maka beliau harus menunggu 
petugas kelurahan meminta pembayaran pajak secara bersama-
sama atau beliau menunggu sampai ada yang mau mengantarkan 
membayar pajak ke tempat pembayaran pajak terdekat”. 
(Wawancara pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 pukul 13.00 
WIB). 
 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Sukirman, selaku wajib pajak 

menyatakan : 

“Denda 2% yang diterapkan masih dirasa terlalu tinggi atau 
memberatkan wajib pajak. keterlambatan membayar pajak yang 
dialaminya dikarenakan sawahnya gagal panen akibat terkena 
banjir sehingga beliaupun berharap dapat meminta pengurangan 
pembayaran pajak”. (Wawancara pada hari Kamis tanggal 5 
Februari 2009 pukul 19.00 WIB). 
 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Kasmui, selaku wajib pajak 

menyatakan  

“Sebagian warga masih minim pengetahuan mengenai pembayaran 
pajak dan sanksi administrasi yang diberlakukan. beliau tidak mau 
membayar pajak sebelum petugas dari kelurahan atau kantor pajak 
memberikan peringatan mengenai pembayaran pajak bumi dan 
bangunan, dengan alasan kondisi ekonomi yang sulit maka bagi 
beliau pembayaran pajak bumi dan bangunan diabaikan”. 
(Wawancara pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 pukul 14.00 
WIB). 
 
 
Dari hasil wawancara dengan Ibu Wiji Astuti selaku wajib pajak 

menyatakan:  

“Penerapan sanksi denda 2% sangat memberatkan beliau.  kondisi 
ekonomi yang sulit membuat beliau harus dapat mengutamakan 
kepentingan yang utama terlebih dahulu, dikarenakan status beliau 
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yang sudah janda, tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus 
menghidupi empat orang anaknya”. (Wawancara pada hari Jumat 
tanggal 6 Februari 2009 pukul 16.00 WIB). 
 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

bahwa penerapan sanksi yang diberikan dapat dilaksanakan dengan 

sesuai prosedure sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sanksi administrasi perpajakan yang 

dikenakan kepada Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan 

sebagaimana dimaksud. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 

dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak dalam 

jangka waktu satu bulan, sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan 

pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap wajib pajak yang 

melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan terlambat 

membayar lebih dari satu bulan. Sedangkan sanksi denda diberikan 

kepada wajib pajak yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya 

membayar pajak setelah batas waktu yang ditentukan lewat, biasanya 

sanksi denda ini juga diikuti dengan sanksi kenaikan. 

 

3. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Noviantin Sabandani,  selaku 

pegawai  KPP Pratama Batang menyatakan : 

“Hambatan yang dihadapi adalah wajib pajak tidak merasa 

terlambat dan tidak mengetahui jika mereka wajib diberikan denda 
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sebesar 2%”.(Wawancara pada hari kamis tanggal 5 Februari 2009 pukul 

11.00 WIB). 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Erwoko,  selaku pegawai  

KPP Pratama Batang menyatakan : 

“Kendala yang dihadapi adalah sebagian wajib pajak merasa 

dirugikan dengan adanya denda tersebut dan mereka merasa bahwa 

mereka belum terlambat membayar pajak”. (Wawancara pada hari kamis 

tanggal 5 Februari 2009 pukul 10.00 WIB).  

 Dari hasil wawancara dengan Bapak Isman Sutarno, selaku 

pegawai  KPP Pratama Batang menyatakan : 

“Sebagian besar wajib pajak mengetahui adanya keterlambatan 

pembayaran pajak tetapi mereka tidak mau untuk membayar denda 

sebesar 2% dengan alasan mereka terlambat membayar pajak 

dikarenakan kesulitan ekonomi.”. (Wawancara pada hari Kamis tanggal 5 

Februari 2009 pukul 12.00 WIB). 

Dari hasil wawancara dengan Bapak khairudin, selaku pegawai  

KPP Pratama Batang menyatakan : 

“Sebagian wajib pajak mengetahui keterlambatan dan ada yang 

menyatakan meminta pengurangan.” (Wawancara pada hari Jumat 

tanggal 6 Februari 2009 pukul 11.30 WIB). 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Suryowati  selaku pegawai pada 

KPP Pratama Batang menyatakan : 
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“Ada sebagian wajib pajak meminta pengurangan pembayaran 

pajak dengan alasan sawah-sawah di desanya gagal panen dan terkena 

musibah banjir atau hama”. ( Wawancara pada hari Jumat tanggal 6 

Februari 2009 pukul 10.00 WIB). 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Hamzah selaku wajib pajak  

menyatakan : 

“Jarak/ lokasi tempat pembayaran yang jauh dan tidak mudah 
dijangkau dari rumah  Ibu Siti Hamzah, membuat  Ibu Siti Hamzah 
sering terlambat membayar pajak, dengan kondisi beliau yang 
tinggal sendiri dan telah lanjut usia maka beliau harus menunggu 
petugas kelurahan meminta pembayaran pajak secara bersama-
sama atau beliau menunggu sampai ada yang mau mengantarkan 
membayar pajak ke tempat pembayaran pajak terdekat”. 
(Wawancara pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 pukul 13.00 
WIB). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak, Kasmunto, 

beliau menyatakan : 

“Selama saya tercatat sebagai penanggung Pajak Bumi dan 
Bangunan pada Tahun 2000, saya tidak mengetahui tentang adanya 
sanksi administrasi jika saya terlambat membayar pajak atau 
kurang bayar pajak karena selama penerimaan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2000 disampaikan oleh Kepala 
Desa di Balai Desa. Lagipun di Desa saya  tidak  pernah didatangi 
petugas pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 
melainkan hanya petugas kecamatan dan Kepala Desa saja yang 
memberikan pengarahan tentang pajak, padahal mereka tidak 
mengetahui betul tentang perpajakan secara jelas”. (Wawancara 
hari Sabtu tanggal 7 Febuari 2009 Pukul 19.00 WIB). 
 
 
Dari hasil wawancara dengan Bapak Sukirman, selaku wajib pajak 

menyatakan : 

“Membayar pajak yang dialaminya dikarenakan sawahnya gagal 

panen akibat terkena banjir sehingga beliau pun berharap dapat meminta 
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pengurangan pembayaran pajak”. (Wawancara pada hari Kamis tanggal 5 

Februari 2009 pukul 19.00 WIB). 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kasmui, selaku wajib pajak 

menyatakan : 

“Beliau tidak mau membayar pajak sebelum petugas dari kelurahan 

atau kantor pajak memberikan peringatan mengenai pembayaran pajak 

bumi dan bangunan, dengan alasan kondisi ekonomi yang sulit maka bagi 

beliau pembayaran pajak bumi dan bangunan diabaikan”. (Wawancara 

pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 pukul 14.00 WIB). 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Wiji Astuti, selaku wajib pajak 

menyatakan : 

“Kondisi ekonomi yang sulit membuat beliau harus dapat 

mengutamakan kepentingan yang utama terlebih dahulu, dikarenakan 

status beliau yang sudah janda, tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus 

menghidupi empat orang anaknya”. (Wawancara pada hari Jumat tanggal 

6 Februari 2009 pukul 16.00 WIB). 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

bahwa hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain 

adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya penerapan 

sanksi dan kekurang disiplinan wajib pajak dalam kewajibannya 

membayar pajak dengan tepat waktu selain itu adanya kekurangan faktor 

ekonomi dan bencana alam juga dapat mengakibatkan wajib pajak 

terlambat dalam  membayar pajak.  
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B. Pembahasan 

1. Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 

Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1994 Pasal 11 ayat (3) 

mengatur sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib 

Pajak yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak melakukan 

pembayaran atau kurang bayar terhadap pajak utang pajaknya. Sanksi 

administrasi perpajakan tersebut berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sanksi 

administrasi berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang tidak atau 

kurang dibayar dan bagian dari bulan dihitung satu bulan yang dihitung 

dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka 

waktu paling lama  24 (dua puluh empat) bulan. 

Adapun teori-teori mengenai falsafah pemberian sanksi 

administerasi sebagai berikut: 

a. Retribution sebagai falsafah tertua dengan semboyan an eye for an 

eye yang berbasis balas dendam; narapidana harus membayar utang 

mereka kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan 

kejahatannya. 

b. Deterrence yang bertujuan, bahwa pemberian hukuman berfungsi 

sebagai contoh yang akan menghalangi mereka yang berniat 

melakukan kejahatan (general deterrence) dan meyakinkan 
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narapidana untuk tidak berbuat perbuatan pidana lainnya (specific 

deterrence). 

c. Incapacitation; pemberian hukuman melalui penahanan atau 

membuat narapidana tidak berdaya, bermaksud supaya narapidana 

diasingkan dari masyarakat sehingga mereka tidak akan lagi 

merupakan ancaman atau bahaya bagi yang lainnya. 

d. Rehabilitation yang berupaya mengintegrasikan kembali 

narapidana ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan 

layanan. 

Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat 

membayar pajak pada kantor pelayanan pajak menerapkan falsafah 

rehabilitation yaitu yang berupaya mengintegrasikan kembali wajib 

pajak ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan. 

Penegakan hukum di bidang perpajakan ini adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan 

calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan 

seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan 

serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan 

hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga 

yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana 

dalam hal terjadi penyeludupan pajak. 

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk 

kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian 
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besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang 

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka 

yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam 

pembiayaan pembangunan. 

Karena Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-

tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan 

pajak guna membiayai pembangunan dimasing-masing wilayahnya. 

Berdasarkan hasil interview dapat diketahui bahwa penerapan 

sanksi administrasi pada KPP Pratama Batang dapat berjalan dengan baik 

dan sesuai prosedure, sanksi administrasi yang diberikan berupa bunga 

sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan 

SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak 

melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar 

SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

serta menunda penyampaian SPT.  

Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau 

tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-

undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Undang-

Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan.Kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah 
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pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100% dari 

jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. 

2. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 

Hambatan dalam penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

a. Hambatan ekonomi. 

Wajib pajak tidak mau untuk membayar denda sebesar 2% di 

karenakan kesulitan ekonomi. Kebanyakan dari mereka berpikir dari 

pada membayar denda lebih baik untuk mencukupi kebutuhan hidup 

yang semakin mahal. 

b. Hambatan sosialisasi. 

Wajib Pajak tidak mengetahui adanya pengenaan sanksi administrasi 

berupa denda sebesar 2 % atas keterlambatan pembayaran pajak 

dikarenakan tidak ada pemberitahuan dari petugas pajak atau 

kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Direktorat Jendral Pajak 

Kantor Wilayah Jawa Tengah I .  

c. Hambatan adanya bencana alam atau adanya kegagalan panen. 

Wajib Pajak banyak yang belum membayar pajak di karenakan 

penghasilan mereka sebagian besar berasal dari hasil pertanian, 

itupun tergantung musim. Kalau ada bencana seperti banjir,tanah 
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longsor penghasilan warga desa sangatlah sedikit karena banyak dari 

mereka yang gagal panen. Maka dari itu banyak warga desa yang 

tidak mengutamakan membayar pajak, lagi pula jika mereka 

membayar pajak mereka tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dari Pemerintah. 

Pada umumnya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan yang sering di alami oleh KPP Pratama 

Batang dalam penerapan sanksi administartif adalah : 

a. Wajib pajak tidak merasa terlambat dan tidak mengetahui jika 

mereka wajib diberikan denda sebesar 2% sehingga upaya yang dapat 

dilakukan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan ini 

adalah perlu adanya sosialisasi dang penyampaian informasi yang 

jelas kepada para wajib pajak baik melalui KPP maupun kelurahan-

kelurahan yang bertujuan agar wajib pajak lebih mengetahui dan 

memahami hak dan kewajibannya.  

b.  Wajib pajak mengetahui adanya keterlambatan pembayaran pajak 

tetapi mereka tidak mau untuk membayar denda sebesar 2% dengan 

alasan mereka terlambat membayar pajak dikarenakan kesulitan 

ekonomi, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

hambatan ini adalah dengan memeriksa kondisi wajib pajak secara 

langsung di lapangan dan juga memberikan pemahaman dan informasi 

yang jelas mengenai sanksi administratif dan kewajiban menjadi wajib 

pajak. 
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c. Wajib pajak meminta pengurangan pembayaran pajak dengan 

alasan sawah-sawah di desanya gagal panen dan terkena musibah 

banjir atau hama. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

hambatan ini adalah dengan memeriksa kondisi wajib pajak secara 

langsung di lapangan dan memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedure pengajuan pengurangan pembayaran pajak yang 

diakibatkan musibah atau bencana alam. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa 

hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain adalah 

kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya penerapan sanksi 

dan kekurang disiplinan wajib pajak dalam kewajibannya membayar 

pajak dengan tepat waktu selain itu adanya kekurangan faktor ekonomi 

dan bencana alam juga dapat mengakibatkan wajib pajak terlambat dalam  

membayar pajak 

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan 

calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan 

seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan 

serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan 

hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga 

yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana 

dalam hal terjadi penyeludupan pajak.  
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Ketentuan tatacara perpajakan dimulai dengan Surat 

Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat 

Tagihan, Pembukuan / Pemeriksaan, Penyidikan, Surat Paksa, Keberatan, 

Banding dan PK. Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi 

antara wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak merupakan sarana 

pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, 

sedang bagi fiskus sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan 

kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang 

telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Eksistensi SPT dalam sistem 

perpajakan yang menganut self assessment merupakan suatu hal yang 

mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut self 

assessment akan berubah menjadi official assessment dimana perhitungan 

jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus 

semata-mata. Penetapan oleh fiskus dalam kondisi yang demikian ini 

yakni 

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan 

diperingatkan disebut sebagai penetapan secara jabatan atau penetapan 

secara ex-officio. Jumlah pajak terutang dalam SKP yang ex-officio dapat 

dipastikan berjumlah jauh lebih besar daripada yang seharusnya, karena 

perhitungan fiskus hanya didasarkan pada taksiran saja. Tidak 

menyampaikan SPT tepat pada waktunya diancam dengan sanksi 

administrasi berupa denda administrasi. Tidak menyampaikan SPT atau 
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menyampaikan SPT yang isinya tidak benar diancam dengan sanksi 

pidana. 

Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya 

kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh 

Wajib Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai compliance cost. 

Sedangkan biaya yang dikeluarkan fiskus dalam rangka pelaksanaan 

fungsi-fungsinya disebut sebagai administrative cost. Time cost adalah 

waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir 

SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan 

dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk 

pergi dan pulang ke kantor pajak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Dapat disimpulkan bahwa bahwa penerapan sanksi yang diberikan dapat 

dilaksanakan dengan sesuai prosedure sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan s.t.d.d Undang-

undang Nomor 12 tahun 1994 (pasal 13) dan Keputusan Menteri 

Keuangan  Republik Indonesia Nomor 362/KMK.04/1999 tanggal 5 Juli 

1999 tentang sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib 

Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud 

2. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap 

wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, 

terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. 

3. Masih banyak dari sebagian wajib pajak yang belum mengetahui secara 

benar informasi mengenai adanya sanksi administratif bagi wajib pajak 

yang terlambat melakukan pembayaran pajak. 

4. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain adalah 

kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya penerapan sanksi dan 

kekurang disiplinan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak 
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dengan tepat waktu selain itu adanya kekurangan faktor ekonomi dan 

bencana alam juga dapat mengakibatkan wajib pajak terlambat dalam  

membayar pajak 

. 
B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,adapun saran yang 

ingin penulia sampaikan adalah :  

1. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan para petugas Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Batang dapat memberikan pelayanan dan informasi yang 

terbaik bagi wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran dan sanksi 

administrasi bagi wajib pajak agar wajib pajak dapat mengetahui proses 

dan kewajibannya. 

2. Guna memperlancar proses penerpan sanksi berupa denda 2% diharapkan 

pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang dapat membuka pos 

pelayanan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan untuk mempermudah 

wajib pajak dalam membayar kewajibannya, selain itu juga diharapkan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batangmembuka layanan info yang 

mudah diakses oleh wajib pajak , yang berhubungan dengan pembayaran 

pajak, batas akhir pembayaran dan sanksi administrasi yang diberlakukan 

bagi keterlambatan pembayaran pajak. 

3. Guna menghadapi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan penerpan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Batang, diharapkan para pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Batang harus benar-benar dibekali dengan ilmu mengenai 



 88

perpajakan agar dapat menyelesaikan berbagai macam hambatan yang ada, 

misalnya dengan mengadakan pelatihan maupun diklat-diklat yang 

berhubungan dengan kedinasan. 

4. Dalam menjalankan kewajibanya diharapkan Wajib Pajak mempunyai 

kesadaran membayar Pajak tepat waktu. Karena itu akan bermanfaat juga 

buat Wajib Pajak. Dengan pembayaran yang tepat waktu, maka 

pendapatan Daerah yang berasal dari pajak juga akan tepat dan 

pembagunan didaerahpun juga akan lancar. 

5. Guna menghadapi hambatan-hambatan yang dikarenakan kesulitan 

ekonomi, diharapkan Wajib Pajak mempunyai kesadaran buat 

memenejemeni keuangannya sendiri. Dengan adanya menejemen 

keuangan yang baik maka pengeluaran atas kebutuhan Wajib Pajak juga 

akan membaik. 

 



89 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Hakim G. Nusantara, 1991, Politik Hukum Indonesia, cet I, Yayasan 
Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 

 
Berita Pajak, 2000, majalah bulanan Nomor 1429 
 
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Bineka Cipta 
 
Davey, K.J, 1984, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek 

Internasional dan Relevansinya bagi duni Ketiga, UI Pers, Jakarta 
 
Harsono, Boedi, 1999, Hukum Agrara Indonesia, Sejarah Pembentukan 

Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 
Jakarta  

 
Harjowiryono, Marwanto, Analisis Kebijakan Pemerintah dalam 

Mengoptimalkan Penerimaan Pajak, dalam Berita Pajak : edisi 1429, 15 
Oktober 2000 

 
Isa Djajadiningrat S,1990, Pengantar Hukum Pajak, Eresco, Bandung 
 
Islamy, Irfan M, 1984, Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara, Bumi 

Aksara, Jakarta 
 
Mamesah, D.J. 1995, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, PT. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta 
 
Manan, Bagir, 1995, Politik Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Politik 

Hukum, Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah 
Jakarta, Jakarta , hal.7-8 (tidak diterbitkan). 

 
____________ dikutip Hotmauli Sidabalok, 1999, Politik Hukum Pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia, Tesis, Program Pasca Sarjana  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 

 
M Irawan dan Iwan Suparnoko, 2000, Ekonomika Pembangunan, BPFEUGM, 

Yogyakarta 
 
Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global, Pidato 

Pengukuhan Guru Besar Madya Fakultas Ekonomi Undip, 6 Desember 
1997 

 



 90

Moleong, Lexy. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 
Rosda Karya 

 
Purwodarminto, W.J.S,. 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, 

Jakarta 
 
Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 
 
Soemitro, Achmad dan Zainal Muttaqin. 2001. Pajak Bumi Dan Bangunan. 

Jakarta: Refika Aditama 
 
Soemitro, Rochmat, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan I, Eresco, Bandung 
 
_______________, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco Bandung 
 
_______________________1994, Pajak Elementary, Raja grafindo Persada, 

Jakarta 
 
_______________________, 1998, Pajak Ditinjau dari Segi Hukum, Eresco, 

Eresco 
 
Soemohadidjaja, Soeparman, 1992, Dasar-Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung 
 
Soetami, Siti, 2000, Hukum Administrasi Negara, BP UNDIP, Semarang, h 45-

46 
 
Wahab Abdul, Solichin, 1991, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke 

Implementasi,  Bumi Aksara, Jakarta 
 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 
 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 
 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  
 


