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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Putri (2014) mengevaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

paska UU PDRD (UU No.28 Tahun 2009) (studi kasus di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo). Metode yang digunakan adalah metode diskriptif kuantitatif. Alat 

analisisnya menggunakan tingkat pertumbuhan dan tingkat efektivitas. Hasil 

penelitian ini juga disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan PBB dari 

tahun ketahun pertumbuhannya mengalami penurunan, itu dikarenakan tarif yang 

dipakai pemerintah daerah lebih kecil dibandingkan tarif yang dipakai pemerintah 

pusat, dan NJOPTKP yang digunakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

Sementara itu tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

tahun 2010-2013 belum berdasarkan target, didapat nilai efektivitas tertinggi pada 

tahun 2013. 

Wulansepty (2015) menganalisis strategi pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Kota Surabaya terhadap realisasi target penerimaan tahun 2009-

2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota 

Surabaya menggunakan strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

yaitu strategi mobil keliling, strategi door to door, strategi berkoordinasi dengan 

rt/rw dan kelurahan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain lemahnya penegakan hukum, database 

yang masih jauh dari standar internasional, kurangnya kesadaran dari wajib pajak.
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Prathiwi, Herawati et al. (2015) menganalisis strategi penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta tingkat efektivitas 

penerimaannya di pemerintah Kota Denpasar tahun 2013-2014. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan adalah 

kualitatif dan kuantitatif, analisis tersebut menggunakan rasio efektivitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh pemerintah kota 

Denpasar karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

merupakan pajak mengalami kesulitan dalam pengelolaannya, aplikasi SISMIOP 

yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak berjalan dengan baik, 

sarana dan prasarana yang kurang memadai serta membutuhkan biaya yang besar, 

serta sumber daya manusia yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. 

Pemerintah Kota Denpasar melakukan 3 tahapan strategi yaitu tahap perencanaan 

strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kota denpasar tergolong sangat 

efektif dengan presentase di atas seratus persen. 

Keterkaitan dari ringkasan peneliti terdahulu diatas yaitu adanya persamaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti terdahulu yakni 

sama-sama menggunakan metode deskriptif, sama-sama terkait pemungutan atau 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan menggunakan analisis rasio 

efektivitas, dan rasio pertumbuhan serta menganalisis hambatan pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

 Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian 

terdahulu, penulis tidak hanya menggunakan analisis efektivitas dan pertumbuhan 
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tetapi juga melihat kontribusi PBB terhadap Pajak Daerah dan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbedaan lainnya yaitu yaitu pada tahun yang 

berbeda dan tempat penelitian yang berbeda. Dan perbedaan lainnya terkait 

tingkat hambatanya, peneliti akan menganalisis dari saat proses pengalihan 

sampai sesudah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pajak 

Menurut Irawan dan Amin (2003:1), mengartikan bahwa pajak merupakan 

persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Setiap orang 

yang hidup dalam suatu negara tidak akan terlepas dari urusan pajak. Oleh karena 

itu, setiap warga negara dan anggota masyarakat, sudah selayaknya mengetahui 

dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai arti, jenis, 

asas pemungutan, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan 

kewajiban fiskus maupun sanksi, dan peradilan dalam perpajakan. Dan dapat 

disimpulkan beberapa pokok pemikiran yang menunjukkan ciri-ciri pajak sebagai 

berikut: 

a) Pajak merupakan iuran wajib. Penggenaan pajak ditetapkan untuk semua orang 

dalam suatu negara tanpa pengecualian. Apabila suatu ketetapan (peraturan 

perundang-undangan) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang 

terkena suatu peraturan sebagai wajib pajak (yang berkewajiban membayar 

pajak) suka atau tidak suka harus membayar. 

b) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pemerintah dengan kewenangan yang 

melekat padanya (karena undang-undang) berhak mengadakan pemungutan 
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pajak kepada masyarakat yang berkewajiban (wajib pajak). Sifat memaksa 

tersebut hakikatnya merupakan sifat umum dari semua undang-undang dan 

dalam pelaksanaanya harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan. 

c) Tidak memberikan kontraprestasi secara langsung. Dalam pemabayaran pajak 

tidak dapat ditunjukkan adanya balas jasa secara individual yang langsung 

dapat dinikmati dari negara (pemerintah). 

d) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah (negara). Kebutuhan dan 

pemerintahan sebagian dipenuhi dari hasil pembayaran pajak. Penggunaan 

hasil dari pemungutan pajak diutamakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum pemerintahan, dan bila ada kelebihan sisanya digunakan 

untuk public saving merupakan sumber utama public investment (fungsi 

budgetair). 

a. Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2003:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, 

yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaaan pemungutan 

harus adil. Adil dalam perundang–undangan diantaranya mengenai pajak 

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran 

dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. 
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undnag-Undang (Syarat Yuridis). Di 

Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya. 

3. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh 

menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak 

menimbulakan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil). Sesuai dengan fungsi 

budgetair, baiaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga telah rendah 

dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana 

akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang 

baru. 

b. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2003:6), tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan 

berdasarkan 3 (tiga) stelsel, diantaranya : 

1)  Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan 

(kebaikan) dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan 

lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan 

pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).  
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2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Stelses anggapan merupakan pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan 

yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap 

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan 

stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus 

menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang 

dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.  

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak 

menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih 

kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Irmawan dan Amin (2003:32), pemungutan pajak dilaksanakan 

dengan menggunakan 3 (tiga) sistem sebagai berikut: 

1. Official Assessment System  

Sistem ini meupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak seseorang (wajib 

pajak). Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif, menunggu ketetapan dari 

aparat pajak dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP). Contoh: pemungutan 
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pajak yang menggunakan sistem tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan, 

yaitu pajak yang baru ditentukan setelah keluarnya Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT) yang fungsinya sama dengan SKP. 

2. Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak 

untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak diri sendiri. Sistem tersebut 

menghendaki wajib pajak bersifat aktif menghitung, memperhitungkan, dan 

membayar pajak sendiri. Fiskus baru bertindak bila wajib pajak melakukan 

kesalahan menentukan besarnya pajak. Sistem tersebut memberi kepercayaan 

dan tanggung jawab lebih besar kepada wajib pajak untuk dapat melaksanakan 

kewajiban perpajakan dan sebagai konsekuensinya diberikan sanksi berat bagi 

mereka yang melanggar. Dalam praktik, pelaksanaan self assessment system 

dibedakan menjadi dua sebagai berikut: 

1. Semi self assessment system 

Penentuan besarnya pajak pada awal tahun diserahkan kepada wajib pajak 

sebagai perhitungan sementara. Kemudian, pada akhir tahun, pajak yang 

sesungguhnya terutang ditentukan atau ditetapkan oleh aparat pajak atau 

fiskus. Sistem ini diterapkan mulai tahun 1968 sampai dengan 1983, yang 

dikenal dengan tata cara MPS dan MPO. 

2. Full self assessment system 

Penentuan besarnya pajak diserahkan kepada wajib pajak baik pada awal 

tahun maupun akhir tahun. Penentuan pajak pada awal tahun sebagai dasar 

angsuran dapat dikreditkan terhadap pajak yang sesungguhnya terutang 



13 
 

pada akhir tahun. Sistem tersebut diterapkan terhadap pajak penghasilan 

sejak tahun 1984 yang diubah dengan UU 9/94 dan UU 16/2000 Pasal 2,3,4. 

3. With holding system  

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak lain 

(lembaga atau perorangan) untuk menghitung atau menentukan besarnya pajak 

seseorang. jadi, wewenang untuk menentukan besarnya pajak bukan terletak 

pada pihak lain. Mereka yang diberi wewenang ditunjuk oleh fiskus 

(berdasarkan peraturan) sebagai wajib pungut, wajib potong atau perhitungan 

pajak misalnya konsultan pajak, akuntan publik, lembaga atau perorangan yang 

menjadi wajib pungut dan wajib potong. Sistem ini diterapkan terhadap pajak 

penghasilan pasal 22, 23,24,26, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Zuraida (2013:31), sesuai Pasal 1 angka 10 UU PDRD, dijelaskan 

pengertian Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian tersebut, 

karakteristik pajak daerah adalah sebagai berikut: 

a) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-

undangan 

b) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang 

menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah. 
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c) Dapat dilaksanakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi 

kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi 

maupun pidana. 

d) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan 

imbalan atau jasa secara langsung 

e) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke daerah 

f) Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membedakan 

dua jenis pajak daerah yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Adapun 

jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan (BPHTB).  

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas, 

selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa jenis pajak tersebut dapat 

tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan 

kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah 

yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah 

Kabupaten/Kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang 

dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah Provinsi dan pajak 

untuk daerah Kabupaten atau Kota (Zurida, 2013:32). 
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3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan  

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

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang- Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 

pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

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

membayar) tidak menentukan besarnya pajak (Irmawan dan Amin, 2003:169). 

a. Dasar Hukum 

Menurut Mardiasmo (2003:269), dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. 

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Menurut Irmawan dan Amin (2003:169), objek Pajak Bumi dan Bangunan 

adalah bumi dan/atau banguanan. Bumi adalah permukaan bumi (bumi dan 

perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, 

tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Sedangkan bangunan adalah konstruksi 

teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di 

wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat 

usaha, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, 

dan lain-lain. 
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c. Objek PBB yang dikecualikan 

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek 

pajak yang (Mardiasmo, 2003: 271): 

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk 

mencari keuntungan, antara lain: a) di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja. b) 

di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit. c) di bidang pendidikan, contoh: 

madrasah, pesantren. d) di bidang sosial, contoh: panti asuhan. e) di bidang 

kebudayaan nasional, contoh: candi 

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu 

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

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara  yang belum 

dibebani suatu hak. 

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat  berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik 

5.  Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

dtentukan oleh Menteri Keuangan. 

d. Subyek PBB dan Wajib Pajak  

Menurut Irmawan dan Amin (2003:170),) Subjek pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang secara nyata memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau,  

2) Memeperoleh manfaat atas bumi, dan/atau, 

3) Memiliki, menguasai bangunan, dan/atau, 

4) Memperoleh manfaat atas bangunan. 



17 
 

Wajib pajak adalah subyek pajak yang dikenakan kewajibannya membayar pajak. 

e. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan  

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam 

pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut: (1) tarif Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi 

sebesar 0,3% (Nol koma tiga persen), (2) tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan ditetapkan dengan peraturan daerah.  

Menurut Zuraida (2013:76), besarannya pokok Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar penggenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual 

Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai jual untuk bangunan sebelum 

diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena 

Pajak (NJTKP) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

f. Dasar Penggenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut Irmawan dan Amin (2003:170), dasar pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan 

perwilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: harga 

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

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan 

telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan baru, penentuan nilai jual pengganti. 
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Menurut Zuraida (2013:75), dalam penjelasan Pasal 79 ayat (1) Undang-

Undang PDRD ditentukan bahwa penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat 

dilakukan dengan: 

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan 

penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya 

dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan 

fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya, 

2. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang 

dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 

3. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak 

tersebut. 

Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, 

kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayahnya. Selanjutnya, penetapan besarnya Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) dilakukan oleh kepala daerah (Zuraida, 2013:75). 

g. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan PBB Terhutang 

Menurut Irmawan dan Amin (2003:171), Nilai Jual Objek Pajak Tidak  

Kena Pajak (NJOPTKP) adalah nilai  jual objek pajak (NJOP) atas bumi dan/atau 

bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP adalah Rp 8.000.000,00 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali 

dalam satu tahun pajak.  

2. Apabila waqjib pajak mempunyai beberapa beberapa objek pajak, maka yang 

mendapat pengurangan NJOPTKP hanya 1 (satu) objek pajak yang nilainnya 

terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. 

h. Tata Cara Pembayaran  

Menurut Mardiasmo (2003:282) menjelaskan tata cara pembayaran dan 

penagihan pajak:  

1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 

bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak 

2) Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 

bulan sejak tanggal di terimanya SKP oleh wajib pajak 

3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau 

kurang bayar, dikenakan dendan administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, 

yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

4) Denda administrasi yang ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang 

dibayar ditagih dengan STP yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan 

sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak. 

5) Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan tempat 

lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 

6) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan 
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7) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan pajak, dan Surat 

Tagihan Pajak (STP)  merupakan dasar penagihan pajak 

8) Jumlah pajak terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya 

dapat ditagih dengan surat paksa. 

4. Pengukuran tingkat keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

a. Rasio Efektivitas 

Menurut Halim (2007:234), Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

daerah  dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 

minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio 

efektivitas, maka kemampuan daerah semakin baik. Untuk menginterpretasikan 

dari tingkat efektivitas penerimaann Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan 

kriteria sesuai dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas  

Presentase 

(%) 

Keterangan 

 Kriteria 

Diatas 100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 

b. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan adalah rasio mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang 

telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan 

untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran yang dapat 
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digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian 

(Halim, 2007:241). 

c. Rasio Kontribusi  

Rasio kontribusi dikaitkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka 

dapat diartikan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah maupun Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah Pasal 157 tentang sumber pendapatan daerah terdiri atas: 

a) Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD, yaitu: 1) Hasil pajak daerah, 2) 

Hasil retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan, 4) lain-lain PAD yang sah 

b) Dana perimbangan 

c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

d. Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Setyawan dan Lutfirahman (2014:10) mengartikan bahwa pajak 

bagi sebagian rakyat adalah beban yang harus dibayar kepada negara, sehingga 

rakyat dengan kesadaran atau tidak berusaha untuk melakukan pengurangan beban 

pajaknya, apapun bentuknya untuk melakukan penyimpangan pembayaran pajak 

ke negara disebut dengan perlawanan pajak. Perlawanan pajak adalah tindakan 

disengaja atau tidak yang dilakukan oleh rakyat untuk menghindari, mengelak 

pajak tidak membayar pajak, perlawanan pajak dapat dikategorikan menjadi 2 

(dua), yaitu : 
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1. Perlawanan pasif 

Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib 

pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada disekitar wajib pajak itu. 

Timbulnya perlawanan pasif adalah kondisi atau keadaan yang sulit untuk 

memungut pajak. Perlawanan pasif timbul karena dari struktur ekonomi, 

perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu 

sendiri. Berikut ini yang dapat menimbulkan perlawanan pasif dalam pemungutan 

pajak yang dilakukan negara atau pemerintah. 

a. Struktur Ekonomi 

Struktur ekonomi adalah suatu struktur produksi barang dan jasa dihasilkan 

oleh penduduk suatu negara, jika penduduk suatu negara barang dan jasa yang 

dominan produk-produk pertanian maka negara tersebut adalah negara struktur 

ekonomi agraris, dan negara yang dominan produknya manufaktur maka 

negara tersebut adalah struktur ekonomi industri. Struktur ekonomi yang sulit 

dipungut pajak adalah struktur ekonomi agraris. 

b. Perkembangan Intelektual Dan Moral Penduduk 

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan 

oleh negara ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. Orang 

yang berpendidikan tinggi (intelektual) cara melawan pajak adalah tidak 

memakai suatu produk yang mempunyai dampak langsung atau tidak terhadap 

pajak. 
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c. Cara Hidup Masyarakat Di Suatu Negara 

Masyarakat yang hidup di daerah tropis yang hanya memiliki dua musim 

sehingga memungkinkan mereka bekerja sepanjang tahun. Hal ini bisa 

mengakibatkan mereka bekerja lebih santai dan hasilnya tidak optimal. 

Pendapatan mereka lebih sedikit sehingga penerimaan negara pun berkurang. 

Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah subtropis yang memiliki 

empat musim. Karena itu, mereka harus bekerja di musim yang lainnya agar 

kebutuhan musim dingin bisa terpenuhi. Hasilnya, mereka bisa menghasilkan 

pendapatan yang lebih banyak sehingga yang masuk ke kas negara pun lebih 

banyak. 

d. Teknik Pemungutan Pajak Itu Sendiri 

Undang-undang yang sulit dipahami oleh rakyat akan memicu kesulitan cara 

perhitungan pajak menjadi rumit memerlukan pengisian formulir yang rumit 

pula. Hal ini akan mempersulit pemungutan pajak, maka perlu diadakan 

penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak. 

Jadi, setiap tahun  petugas pajak melakukan penyuluhan dari kantor perpajakan 

mulai dari pusat sampai daerah. 

2. Perlawanan Aktif Terhadap Pajak 

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya yang berasal dari 

wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan terhadap fiskus (negara pemungut pajak) dan bertujuan untuk 

menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. 

Ada beberapa cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu :  
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a. Penghindaran pajak (Tax Avoidance) 

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak 

ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-

kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesai dengan maksud 

dan tujuan pembuatan undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 

cara, yaitu :  

1) Menahan Diri. 

Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu 

yang bisa dikenai pajak. Tidak merokok agar tidak terhindar dari cukai 

tembakau, tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar 

terhindar dari pajak artas pemakaian barang tersebut.  

2) Pindah Lokasi 

Memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi kelokasi 

yang tarif pajaknya rendah. Misalnya, di Indonesia diberikan keringanan 

bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. 

Namun, pindah lokasi tidak semudah itu dilakukan oleh wajib pajak. 

Mereka harus memikirkan transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta 

fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan 

keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka 

peroleh. Biasanya hal ini jarang terjadi. Yang terjadi hanya ada pengusaha 

yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang 

baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih 

rendah. 
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3) Penghindaran pajak secara yuridis 

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan tidak kena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan 

kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Hal inilah memberikan 

dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.  

b. Pengelakan pajak (Tax Evasion) 

Pengelakan pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikelurkan. Hal 

ini merupakan pelanggaran terhadap UU dengan maksud melepaskan diri dari 

pajak atau mengurangi dasar penggenaan pajak dengan cara menyembunyikan 

sebagian dari penghasilannya. 

c. Melalaikan pajak 

Melalaikan pajak terjadi setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) keluar. 

Melalaikan pajak adalah menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan 

menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak 

dengan cara menghalangi. 

 




