
BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional. Pembangunan nasional berkaitan erat dengan pembangunan daerah, 

karena pelaksanaan pembangunan daerah adalah dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan yang terbesar di seluruh pelosok tanah air.  

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan membutuhkan dana cukup besar. Dana tersebut selain diperoleh 

dari Pusat juga dari hasil pendapatan asli daerah sendiri, yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, peran Pemerintah Daerah adalah 

melancarkan pelaksanaan pembangunan di daerah, agar mampu menciptakan 

atau menjaga iklim kondusif dalam pelaksanaan pembangunan serta 

membantu Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah. 

Untuk melaksanakan perannya tersebut, Pemerintah Daerah membutuhkan 

dana yang tidak sedikit membiayai berbagai kebutuhan baik untuk 

pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Kebutuhan akan dana yang 

dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam arti riil dapat menjadi indikator 

besarnya kegiatan penerimaan daerah dalam melaksanakan perannya.  

Guna membiayai pengeluaran, Pemerintah Daerah dapat menggali 

penerimaannya dari berbagai sumber terutama yang bersumber dari daerah 



sendiri maupun sumbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan 

upaya menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui 

penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Saat ini pajak 

merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama. Sumber devisa dari 

sektor minyak dan gas bumi tidak dapat diandalkan lagi sebab persediaannya 

semakin lama semakin berkurang. Sehubungan dengan itu maka Pemerintah 

Daerah harus berupaya meningkatkan penerimaannya baik pajak daerah 

maupun sumber lain1.  

Secara keseluruhan sumber penerimaan daerah dalam pasal 157 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:  

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang terdiri dari: 

a. Hasil Pajak Daerah  

b. Hasil Retribusi Daerah  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan 

d. Lain-lain PAD yang sah 

2. Dana Perimbangan, dan 

3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pajak Bumi dan Bangunan yang pelaksanaannya didasarkan pada 

Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan 

Undang-undang No. 12 tahun 1994. Setiap orang atau Badan Hukum yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat 

                                                 
1Soehino, Perkembangan Pemerintah Di Daerah, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 122. 



atas bumi dan atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan 

merupakan subyek Pajak Bumi dan Bangunan2. 

Penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat 

diserahkan baik kepada Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah 

Daerah Tingkat II, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah sebagai soft collection, dengan melakukan penagihan secara 

persuasive kepada wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagai hard collection. apabila melalui persuasif wajib pajak Non 

– Kooperatif maka segera dilaksanakan tindakan keras, misalnya dengan surat 

paksa, surat penyitaan dan pelelangan. Tindakan tersebut dalam rangka 

mendukung tercapainya penerimaan pajak. Yang sebagian besar penerimaan 

pajak itu untuk keperluan masyarakat daerah. Oleh karena itu Pajak Bumi dan 

Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang setiap tahunnya 

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 

penggunaannya diselaraskan dengan pembangunan nasional dan diarahkan 

untuk kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II 

yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat di daerah yang 

secara langsung meningkatkan dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan untuk lebih berperan aktif dalam pelaksanaannya, termasuk di 

dalamnya memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

yang sekaligus mencerminkan sifat kebersamaan masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan.  

                                                 
2 Kustadi Arinta, Moh. Zain, Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai, 

Bandung: Alumni, 1986, hal 4. 



Agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar 

pajak, maka sistem perpajakan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan 

pemungutan pajak harus sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Indonesia dan diharapkan sistem tersebut dapat memberikan 

kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan kewajibannya.  

Pemerintah sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fugnsinya 

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor lain yang mempunyai 

pengaruh cukup besar adalah pelayanan kepada Wajib Pajak terutama 

pemenuhan kewajiban membayar pajak. Semakin baik pelayanan yang 

diberikan aparat perpajakan maka akan mendorong kepatuhan masyarakat 

untuk membayar pajak. Selain itu sangat diperlukan adanya penyuluhan-

penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan jalannya 

pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

kewajibannya tersebut.  

Karena situasi krisis ekonomi dan inflasi tinggi yang sedang melanda 

negara kita, mengakibatkan penerimaan negara kita di berbagai sektor turun. 

Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara agar dapat membangkitkan 

kembali pembangunan berlangsung baik dan lancar maka melalui sektor pajak 

pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan, yang salah satunya adalah 

Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi sebagaimana diketahui bersama 

bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu membayar pajaknya terutama bagi 



masyarakat ekonomi lemah karena kehidupan mereka yang semakin terjepit 

bahkan untuk hidup pun susah apalagi harus membayar pajak. Akibatnya 

terjadilah tunggakan pajak tersebut baik tunggakan pada periode sekarang 

maupun tunggakan pajak pada pajak sebelumnya.  

Kecamatan Laweyan Surakarta sebagai salah satu bagian dari 

kecamatan Kotamadya Surakarta, mempunyai sumber penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang diandalkan. Namun demikian, penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan hingga saat ini dirasakan masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal tersebut terjadi karena timbulnya permasalahan dalam 

pembayaran atas pajak. Seperti sering terjadi tunggakan pembayaran pajak 

atas Pajak Bumi dan Bangunan  sehingga kondisi ini menyebabkan 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak optimal.  

Maka penulisan ini akan mencari sebab-sebab yang menjadi alasan 

mengapa wajib pajak tidak mau atau belum membayar pajak. Untuk itu 

penulis ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II 

Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta dalam mengatasinya, guna 

memperoleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang optimal.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul sebagai 

berikut: Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di 

Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta.  



B. Pembatasan Masalah  

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan pembatasan terhadap 

obyek penelitian agar tidak terlalu luas, lebih terarah, tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan dan permasalahan tidak menjadi kabur karena 

keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan serta agar tujuan yang 

dikehendaki dapat tercapai.  

Selanjutnya di dalam membahas permasalahan ini, penulis membatasi 

masalah-masalah yang timbul dalam penagihan tunggakan pajak tersebut di 

atas serta upaya yang ditempuh Kantor Pelayanan Pajak BUmi dan Bangunan 

dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kecamatan Laweyan Kotamadya 

Surakarta dalam mengatasinya guna memperoleh penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang optimal.  

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya hanya pada 

wilayah kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta sama dengan tujuan untuk 

menguatkan data. Sehingga dengan wilayah yang tidak terlalu luas diharapkan 

dapat diperoleh data yang mendalam dan terperinci. Data yang diteliti dan 

dibahas adalah sebatas tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. 

 

C. Perumusan Masalah  

Beranjak dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, agar 

memperjelas obyek penelitian yang akan dibahas, lebih terarah dan sesuai 

dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan. Maka penulis menyusun 

perumusan masalah sebagai berikut:  



1. Mengapa di Kecamatan Laweyan Surakarta masih banyak terjadi 

tunggakan pajak atas pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak?  

2. Bagaimana upaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Dinas 

Pendapatan Daerah di Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta dalam 

mengefektivitaskan penagihan untuk mengatasi tunggakan pembayaran 

pajak guna memperoleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 

optimal ?.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian mempunyai tujuan-tujuan yang merupakan acuan dan 

dasar dari kegiatan penelitian. Penelitian itu sendiri dapat didefinisikan 

sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan 

metode-metode ilmiah3.  

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan Obyektif  

a. Untuk mengetahui mengapa tunggakan pembayaran pajak atas Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta 

selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 

b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan dan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II 

Surakarta khsususnya di wilayah kecamatan Laweyan.  

                                                 
3 Soetrisno Hadi,  Metodologi Risearch I, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal 8. 



2. Tujuan Subyek  

a. Untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan bagi 

penyelesaian penyusunan skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Strata I dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti 

pentingnya Ilmu Hukum dalam teori dan praktek.  

c. Sebagai cara untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah 

diperoleh selama kuliah, sebagai syarat kelengkapan penyelesaian 

tugas belajar.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan mendapatkan manfaat dan 

kegunaan sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai bahan masukan untuk membantu perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atau gambaran dalam memecahkan masalah yang timbul 

dan bermanfaat di bidang Ilmu Hukum bagian Hukum Tata Negara 

mengenai Perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan dan Dinas Pendapatan Daerah dalam 

memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan penyelesaian 



penagihan tunggakan pembayaran pajak atas Pajak Bumi dan 

Bangunan khususnya di Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dalam penyelesaian penagihan tunggakan pembayaran 

pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

F. Metode Penelitian  

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, sehingga 

dapat mengarahkan ke kebenaran yang dapat diakui keabsahannya sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian.Pengertian metode adalah 

usaha untuk menemukan,mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Sedangkan yang 

dimaksud dengan“ penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyelidikan yang seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang 

dapat diperoleh mengenai permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh 

suatu pemecahan bagi permasalahan tersebut “.4 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan jawaban dari 

rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian hukum ini, maka 

penulis mendasarkan pada metode penelitian deskriptif.” Metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 
                                                 

4 Khudzalifah Dimyati, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: FH.UMS, 2004, hal.1. 



dengan mengambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya”.5 

Sedangkan pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis, yaitu 

dengan cara menjelaskan masalah yang diteliti dalam kenyataan di 

lapangan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan hukum ini 

dilakukan di wilayah kecamatan Laweyan.  

3. Jenis dan Sumber data 

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan dengan mencari, mengumpul fakta yang ada dan 

sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu para responden yang 

tidak membayar pajak khususnya di wilayah kecamatan Laweyan 

Daerah Tingkat II Surakarta. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang dapat diperoleh 

melalui peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, studi 

kepustakaan dan hasil peneltian terdahulu yang telah dilakukan dan 

diambil dari kantor pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan dan 

                                                 
5 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1991. 



Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta khususnya di 

wilayah kecamatan Laweyan.  

b. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah:  

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan suatu sumber data yang 

dapat diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung dengan 

pihak-pihak yang yang berkaitan dengan penelitian ini yakni 

pejabat dan staf yang secara langsung menangani tentang 

masyarakat penunggak pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta. 

2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui dari 

literature literatur, peraturan perundang-undangan,dokumen-

dokumen, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Adapun data-data tersebut dapat berupa: 

a) Bahan hukum primer, terdiri: 

(1) Undang-Undang Dasar 1945  

(2) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

undang No. 12 tahun 1994. 

(3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang 

Pengadilan Pajak. 



(4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang        

Pemerintahan Daerah 

(5) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

(6) Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa. 

(7) Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

(8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  

Nomor: 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya 

Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Perhitungan Pajak 

Bumi dan Bangunan.  

(9) Peraturan perundang-undangan yang terkait. 

b) Bahan hukum sekunder 

(1) Dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta dan Dipenda 

(Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta). 

(2) Buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini. 

c) Bahan hukum tersier 

Adalah : bahan hukum yang yang dapat memberikan 

penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum tersebut 

diatas. 



4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan: 

a. Sumber data Primer  

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah 

wawancara, yaitu memperoleh dan mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan 

pejabat dan staf serta ditambah masyarakat wajib pajak yang berkaitan 

dengan Pembayaran Tunggakan Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mempelajari literatur, dokumen, perundangan masih 

berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul sehingga 

tindak lanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis data 

adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, kegiatan mengumpulkan 

data kemudian diedit dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai 

bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Analisis data kualitatif ini untuk 

menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.6  

                                                 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI, 1986. 



Adapun teknik menganalisis data yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model 

interaktif (interactive model of analysis). Teknik analisis kualitatif model 

interaktif adalah data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap 

yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik 

kesimpulan. Selain itu dilakukan pada proses siklus antara tahap-tahap 

tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan yang 

lainnya secara sistematis. 7  

Dari pengertian di atas dapat diperoleh tiga komponen utama yaitu 

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Reduksi data 

Adalah bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus dan membuat hal-hal yang tidak penting yang muncul dari 

tulisan tertulis dengan laporan yang telah didapat dari penelitian yang 

telah dilakukan dengan baik dan teratur.  

b. Sajian data  

Merupakan suatu kumpulan organisasi informasi yang telah diperoleh 

dan disusun untuk menghasilkan kesimpulan riset yang dapat 

diikutsertakan dalam penarikan kesimpulan atas suatu permasalahan 

yang diteliti.  

 

 
                                                 

7 H.B. Sutopo,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Diklat Lanjutan Penelitian Hukum, 
Surakarta: UNS, 1993. 



c. Penarikan kesimpulan (verifikasi).  

Setelah memahami maksud berbagai hal yang dapat menarik suatu 

kesimpulan utama atas berbagai permasalahan yang diteliti melalui 

suatu proses pengumpulan data-data dari obyek penelitian.  

Tiga komponen tersebut terlihat dalam proses dan saling berkaitan 

serta menentukan hasil analisis. Dalam teknik analisis kualitatif model 

interaktif ini peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen analisis 

dengan proses pengumpulan data berlangsung. Pada waktu pengumpulan 

data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Dalam hal ini 

peneliti menyeleksi dan menyusun sajian data yang telah diperoleh di 

lapangan, setelah penyajian data berakhir, peneliti menarik kesimpulan 

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data. 

Pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan 

dilakukan hampir bersamaan dan terus menerus dengan memanfaatkan 

waktu yang masih tersisa. Apabila hal tersebut digambarkan dalam bagan 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1. Bagan Analisis Model Interaktif 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data  

Verifikasi / Penarikan 
kesimpulan  



G. Sistematika Skripsi 

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan 

skripsi, maka penulis memberikan sistematika skripsi yang disajikan nantinya. 

Sistematika tersebut disusun sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumuan Masalah  

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian  

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pokok–pokok penyelenggaraan PEMDA 

1. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah 

2. Asas–asas Pemerintahan Daerah 

3. Otonomi Daerah 

4. Sumber–sumber Pendapatan Daerah 

B. Pengertian Umum Tentang Pajak 

1. Pengertian Pajak 

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak 

3. Fungsi dan Asas Pemungutan Pajak 

4. Penggolongan Pajak  



C. Pajak Bumi dan Bangunan  

1. Dasar Hukum PBB 

2. Objek PBB 

3. Subjek PBB 

4. Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak PBB 

5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Daerah Penelitian  

1. Sejarah Daerah 

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

3. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 

B. Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Atas Pajak Bumi dan 

Bangunan Di Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta 

1. Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pembayaran Pajak atas 

Pajak Bumi dan Bangunan 

2. Hambatan–hambatan dalam Pelaksanakan Penagihan 

Tunggakan Pembayaran Pajak atas Pajak Bumi dan 

Bangunan  

a. Alasan Terjadinya Tunggakan Pajak atas Pajak Bumi 

dan Bangunan Oleh Wajib Pajak Kecamatan Laweyan 

Kotamadya Surakarta 

b. Kondisi Tunggakan Pajak bagi wajib pajak  

c. Pelaksanaan Proses dan Daluwarsa Penagihan Pajak  



C. Upaya–upaya Mengefektifkan Penagihan Dalam Mengatasi 

Tunggakan Pajak Atas Pajak Bumi dan Bangunan Guna 

memperoleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang optimal. 

a. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai 

Hard Collection 

b. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Soft Collection  

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


