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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Kegiatan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pada saat ini 

sangat berat, maka sangat diperlukan adanya keikutsertaan seluruh lapisan 

masyarakat untuk bekerja keras di dalam bidang yang sesuai dengan keahlian 

masing-masing warga Negara merupakan sumbangan yang sangat berharga 

kepada Negara, karena kunci keberhasilan pembangunan yaitu kerja keras dari 

seluruh warga Negara tanpa terkecuali. 

 Pembangunan di Indonesia dengan mengikutsertakan semua lapisan 

masyarakat memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai 

suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang No. 12 

Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam arti sebagai suatu 

proses perubahan secara berkesinambungan yang melibatkan semua unsur 

yang ada, yaitu Pemerintah dan masyarakat Indonesia.3) 

 Untuk lebih menjamin tersedianya dana bagi pembangunan nasional 

telah digariskan suatu upaya untuk lebih memanfaatkan sumber-sumber 

penerimaan dalam negeri dan tidak menggantungkan bantuan dari luar negeri. 

Sasaran untuk meningkatkan penerimaan dari dalam negeri khususnya dari 

perpajakan selain untuk membiayai kegiatan juga diarahkan untuk merasakan 

pembagian beban pembangunan. 

                                                 
3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. 
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 Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara, oleh karena itu perlu 

terus ditingkatkan terlebih dalam kondisi ekonomi saat ini yang tengah dalam 

kondisi ekonomi yang belum stabil dan pemenuhan harapan akan 

meningkatnya peranan pajak dalam pembiayaan Negara dan atau daerah 

sangat dipengaruhi oleh keseriusan aparat pajak dan oleh para wajib pajak 

dalam memenuhi kewajibannya. 

 Salah satu karakteristik dan  prinsip dari system pemungutan pajak 

yang baru adalah pemungutan pajak merupakan perwujudan dan salah satu 

kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga Negara dan 

anggota masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai keperluan pemerintah 

dan pembangunan nasional. 

 Pajak menurut Pof Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya 

“Pengantar Ilmu Hukum pajak” menyebutkan sebagai berikut :4) 

 “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada ka Negara 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public 

saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”. 

Dari pengertian tersebut pajak mempunyai cirri-ciri, yaitu sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut oleh Negara atau daerah berdasarkan Undang-Undang dan 
peraturan pelaksanaannya. 

b. Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau 
tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak dengan kontraprestasi 
secara individu. 

c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari 
Negara dan daerah 

d. Untuk membiayai pengeluaran rutin dan selebihnya untuk “public 
investment”. 

e. Pajak dapat pula bertujuan yang tidak budgester yaitu berujud pengaturan. 
                                                 
4 Rochmat Soemitro,  Azas dan Dasar Perpajakan Jilid 2, Bandung, PT. Eresco, 1991, hal. 22  
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 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan 

Bumi dan Bangunan, adapun yang dimaksud bumi dan bangunan sebagai 

berikut : 

a. Pengertian Bumi 
Sesuai dengan pendapat Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein 
dalam buku”Perpajakan” edisi kedua tahun 1999, yang dimaksud dengan 
bumi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 
dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 
(termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik 
Indonesia). 

b. Pengertian Bangunan 
Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara 
tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan 
tempat yang diusahakan.5) 
 

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai penerimaan Negara yang dalam 

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah dalam hal 

ini Pemerintah Kabupaten yang sangat dominant, karena memang jumlahnya 

relative besar dibandingkan dengan penerimaan asli daerah yang lain. Oleh 

karena itu Pajak Bumi dan Bangunan ini memerlukan perhatian dan 

penanganan yang sangat serius di dalam melaksanakan pemungutan. 

  Secara idealnya Pajak Bumi dan Bangunan penerimaannya sesuai 

dengan SKPT, baik mengenai jumlah Wajib pajak yang membayar maupun 

jumlah atau besar dana yang diterima dari Wajib Pajak, namun secara flaktual 

realisasi penerimaan dari pajak tersebut selalu tidak sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam SKPT (Surat Keterangan Pajak Terhutang) atau selalu 

                                                 
5)  Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein dalam buku”Perpajakan” edisi kedua tahun 

1999  : 125 
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mengalami tunggakan pajak dan tunggakan pajak ini dari tahun ke tahun 

selalu, bahkan ada kecenderungan meningkat khususnya di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. 

 Sebagai gambaran data tunggakkan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan 

Banjarsari  Kota Surakarta selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2004-2006 

sebagai berikut : 

No. Tahun Baku (Rp) Realisasi (%) Tunggakan (%) 

1. 2004 4.517.308.743 2.557.407.403 (76,20%) 960.501.340 (23,80%) 

2. 2005 4.988.254.383 3.732.603.349 (74,06%) 1.255.651.034 (25,94%) 

3. 2006 6.475.395.622 3.916.846.164 (66,49%) 2.558.549.458 (33,51%) 

 

Sumber : Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, 2007. 

  Memperhatikan data diatas upaya dalam penanganan pelaksanaan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus ditingkatkan dan perlu kiranya 

dilakukan kajian terhadap komponen yang terlibat dalam penanganan yaitu 

salah satunya adalah Wajib Pajak, sehingga keberhasilannya sesuai dengan 

yang diharapkan dan ditunggakan yang ada dapat diatasi. 

  Dalam peningkatan penerimaan akan ditindaklanjuti baik dengan 

intensifikasi yang merupakan peningkatan kegiatan secara lebih baik maupun 

dengan penerbitan Wajib Pajak yang disertai dengan ketertiban pelaksanaan 

Peraturan dan Administrasi pajak. 

  Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak 

Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam 
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rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan 

biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan 

penarikan pajak. 

 Dari adanya berbagai jenis pajak yang ada, maka Pajak Bumi dan Bangunan 

merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada bumi dan bangunan. 

  Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini telah ditas 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-

undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

  Disamping Undang-Undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 

tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

 Pembagian hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut : 

 Pusat  = 10% 

 Propinsi Tingkat I = 16,2% 

 Kabupaten/Kotamadya = 64,8% 

 Biaya Pungut = 9% (Daerah Jangkauan Pajak, Propinsi,  

    Kabupaten/ Kotamadya) 

   = 100% 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, mendorong 

keinginan penulis untuk mempelajari dan memahami secara mendalam 
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mengenai bagaimana Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Banjarsari, Kota 

Surakarta.  

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

 Agar dalam melaksanakan penelitian ini lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan sehingga tujuan yang dikehendaki 

dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan yaitu masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini tidak terlalu luas dan umum serta dapat menghindari 

pembahasan penulis yang menyimpang dari pokok permasalahan selain itu 

juga dapat mempermudah penulis untuk melaksanakan penelitian, dengan hal 

yang demikian dapat membantu untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya. 

 Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis 

memberikan pembatasan yaitu : 

“ Penelitian dilakukan di Wilayah Kecamatan Banjarsari untuk pelaksanaan 

pembayaran PBB tahun 2004, 2005, 2006”. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

 Untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang tepat dan akurat sesuai 

dengan fokus masalah yang direncanakan, maka dipandang dari pada pokok-

pokok pikiran secara jelas dan sistematis. 

 Adapun pokok permasalahan dalam penelitian adalah “Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Upaya Peningkatan 
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Pendapatan Asli Daerah di Perkotaan  di Kota Surakarta, pokok masalah 

tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 

Kecamatan Banjasari, Tahun  2004 - 2006 di Kota Surakarta ? 

2. Bagaimana Pendistribusian SPPT PBB Kecamatan Banjarsari, Kota 

Surakarta ? 

3. Bagaimana hubungan kinerja Kantor Kecamatan Banjarsari dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta ? 

4. Permasalahan apa yang timbul dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kota Surakarta ? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini penulis membedakan tujuan ke dalam 2 (dua) 

macam yaitu tujuan Obyektif dan tujuan subyektif, sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Ingin mengetahui dan memahami bentuk dan cara pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan di perkotaan Khsusnya Kota Surakarta 2006. 

b. Ingin mengetahui besarnya penerimaan sector Pajak Bumi dan 

Bangunan selama tahun 2006 dalam rangka meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah di perkotaan. 

2. Tujuan Subyektif 
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a. Bagi peneliti dengan melaksanakan penelitian ini dapat memperluas 

cakrawala atau pandangan serta pengetahuan dan menambah 

kemampuan penulis, khususnya di bidang penelitian ilmiah. 

b. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan 

dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhamadiyah Surakarta. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

 Selain memiliki beberapa tujuan yang telah dicapai didalam setiap 

penelitian mempunyai manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk dapat dipergunakan dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan 

khususnya di bidang Hukum Perpajakan. 

b. Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

Pajak Bumi dan Bangunan terutama dalam pengelolaannya sebagai 

alat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Manfaat Praktis 

Mengenai hal ini terdapat adanya suatu harapan penulis terhadap 

penelitian tersebut agar memberikan masukan dan sumbangan pemikiran 

bagi pihak yang berkepentingan khususnya para pengambil/penentu 

kebijakan. 
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F. METODE PENELITIAN 

 Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun 

dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja 

atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara 

seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dihadapi 6.  

 Suatu metode peneltian mengemukakan secara teknis tentang metode-

metode yang digunakan dalam penelitiannya 7). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doctrinal 

dengan pendekatan sosiologis kualitatif. Metode pendekatan sosiologis 

kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan dan perilaku nyata (Lexy Moleong, 1989 : 3). Penelitian ini 

bermaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1980 : 10). Dalam 

hal ini penulis mengadakan penelitian mengenai “HUBUNGAN  

PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PERKOTAAN 

DENGAN PENGHASILAN KENA PAJAK”. 

 

                                                 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press,  1986 hal. 6. 
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2. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum 

empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat 

efektifitas hukum yang terdapat dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 

1986 : 51), serta hukum sebagai makna-makna simbolik sebagaimana 

termanifestasi dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat 

(Burgan Ashshofa, 1996 : 33). 

Maksud penelitian adalah untuk mencari jawaban mengenai implementasi 

perlindungan pasien dan kendala-kendala implementasi perlindungan 

pasien. Dan sifat data yang hendak dicari adalah suatu pemikiran atau 

pendapat mengenai implementasi perlindungan hukum pasien menurut 

Undang-undang Perlindungan Konsumen dan kendala-kendala 

implementasi perlindungan hukum pasien. Oleh karena data yang dicari 

adalah suatu pemikiran atau pendapat, maka penelitian ini termasuk 

penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan interaksional dan makro. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, alasan pemilihan lokasi 

karena lembaga tersebut merupakan lembaga pelaksana sehingga akan 

dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana perlindungan 

hukum yang akan dirancang atau yang telah berjalan. 

                                                                                                                                      
7)  Noeng Mahadjir, Metode Penilitian,  Jakarta, Bumi Akasara, 1998 hal. 3 
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4. Penunjukan Informan 

Sumber data yang sangat penting dalam kualitatif adalah berupa manusia 

yang dalam posisi sebagai nara sumber atau informan (HB. Sutopo, 2002 : 

58). 

Cara ini dilakukan dengan menggunakan snowball sampling, snowball 

sampling digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang 

berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi (H.B. Sutopo, 

2002 : 57). Untuk ini penelitian secara langsung datang ke lokasi 

penelitian dan bertanya mengenai informasi yang diperlukan kepada 

siapapun yang dijumpai pertama dan seterusnya. Kemudian semakin lama 

semakin mendekati informan yang paling mengetahui informasinya, 

sehingga akan mampu menggali data secara lengkap dan mendalam. 

(H.B. Sutopo, 2002 : 57). Dalam penelitian ini yang menjadi informan ada 

dua orang yang dianggap paling mengetahui tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan. Jadi, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : 1) 

Camat Kartasura selaku Kepala Wilayah di Kecamatan Kartasura, 2) Agus 

Waluyo sebagai Koordinator income Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 

Surakarta. 

 

5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh (Suharsimi Arikunto, 1987 : 102). Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian : 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama. Dalam penelitian data primer berupa hasil 

wawancara langsung dilokasi penelitian dengan pihak Wajib Pajak. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak mendukung sumber 

data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian didapat melalui 

sumber kedua, misalnya kepustakaan, arsip-arsip, dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum, oleh karena itu data sekunder 

dalam penelitian ini terdiri atas. 

 Adapun data sekundeer dalam penelitian ini adalah : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

meliputi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, yaitu Undang-undang No. 12 tahun 1994. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukun yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Termasuk bahan hukum 

sekunder :  jurnal hukum, buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, majalah, artikel-artikel serta hasil penelitian lain. 

c. Bahan Hukum Tertier 
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Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang 

termasuk bahan hukum tertier : Kamus Bahasa Inggris. 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang 

diteliti, ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan, 

yaitu : 

a. Fieldwork 

  Metode ini digunakan karena dalam penelitian ini berupa studi 

kasus. Fieldwork adalah suatu pekerjaan mencatat, mengamati, 

mendengarkan, merasakan, mengumpulkan dan menangkap semua 

fenomena, data dan informasi tentang kasus yang diselidiki (Agus 

Salim, 2001 : 99). Fieldwork ini dilakukan di Kecamatan Kartasura. 

b. Wawancara 

 Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang 

kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka (Burhan 

Ashshofa, 1996 : 95). Secara umum ada dua cara teknik wawancara, 

yaitu wawancara mendalam (in-depth interviewing) (H.B. Sutopo, 

2002 : 58). 
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 Dalam wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan 

komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat didukung 

diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 

guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejunlah data 

yang diperlukan. 

 Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan 

menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan cara, penulis 

membuat pedoman wawancara terlebih dahulu yang kemudian 

digunakan dalam proses wawancara dengan pengembangan secara 

bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. 

Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data 

primer serta pendapat-pendapat dari Camat Kartasura sebagai informan 

untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

c. Studi Kepustakaan 

  Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu 

dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, dan sebagainya yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

7. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dilakukan setelah melakukan pengumpulan data. 

Analisis data merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan 

kualitas hasil penelitian. Analisis data kualitatif sebagar cara penjabaran 

data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan. Data 
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yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian 

dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan 

seterusnya diambil kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data (H.B. Sutopo, 2002 : 94). 

Apabila kesimpulan dirasa kurang kuat, maka perlu diadakan verifikasi 

kembali dan peneliti kembali mengumpulkan data dari lapangan model ini 

dinamakan interactive model of analysis. 

Dalam operasionalnya, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan 

juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam 

penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, data yang sudah diperoleh 

disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data 

selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan ataupun verifikasi 

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi ataupun penyajian 

datanya. Misalnya untuk mengetahui jawaban apakah dalam pelaksanaan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan Undang-

undang No. 12 tahun 1992, maka penulis menanyakan langsung ke pokok 

permasalahannya. Kemudian dari jawaban dianalisis. Setelah data tersebut 

selesai di analisis kemudian disimpulkan. Apabila di dalam kesimpulannya 

dirasa kurang mantap, maka penelitian melakukan kegiatan pengumpulan 

data yang terfokus dan juga pendalaman data. 
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Bagian interactive model of analisis 

 

 

 

 

 

G. SISTEMATIKA SKRIPSI 

BAB I : PENDAHULUAN 

   A. Latar Belakang Masalah,  

   B. Pembatasan Masalah,  

   C. Perumusan Masalah,  

   D. Tujuan Penelitian,  

   E. Manfaat Penelitian,  

   F. Landasan Teori,  

   G. Metode Penelitian,  

   H. Jadwal Kegiatan,  

   I. Sistematika Skripsi. 

BAB II : LANDASAN  TEORI  

A. Pengertian Pajak 

B. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

C. Sistem Pemungutan dan Tarif Pajak 

D. Fungsi Pajak 

E. Tahun Pajak Terhutang 

Pengumpulan Data Sajian Data 

Reduksi

Kesimpulan 
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F. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

BAB III : GAMBARAN  KOTA SURAKARTA PADA UMUMNYA 

A. Sejarah kelahiran Surakarta  

B. Peranan Kantor Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

dalam Pelayanan Pajak bumi Dana Bangunan. 

C. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta. 

D. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

di  Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kantor Kecamatan Banjasari, Kota Surakarta Tahun  

2004 –2006 

B. Kantor Kecamatan Banjarsari dan Kinerja Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 

C. Kompleksitas Permasalahan dalam Pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi   

A. Kesimpulan 

A. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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