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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dana yang relatif besar. 

Untuk itu diperlukan sumber-sumber penerimaan negara yang potensial. Usaha 

Pemerintah untuk  mencapai  tujuan  tersebut  salah  satunya  adalah dengan  

melakukan  pemungutan  pajak.  Dimana  pajak  merupakan  sumber penerimaan  

pendapatan  yang  dapat memberikan  peranan  dan  sumbangan  yang berarti  melalui  

penyediaan  sumber  dana  bagi  pembiayaan  pengeluaran–pengeluaran  pemerintah. 

Sejalan dengan fungsi budgetair sebagai fungsi utama dari pajak, pajak dipergunakan 

sebagai alat untuk mengumpulkan dana secara optimal ke dalam kas negara yang 

dilakukan melalui sistem pemungutan tertentu berdasarkan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku di suatu negara.  

Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana 

untuk pembangunan melakukan punggutan pajak pada warga negaranya. Pajak juga 

memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional dengan semakin 

meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun. Berikut 

adalah tabel mengenai kontribusi pajak dalam sebagai sumber penerimaan negara 

dalam APBN lima tahun terakhir. 
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Tabel I.1: Ringkasan APBN Dari Tahun ke Tahun  
(triliun rupiah)  

 
 Sumber: Kementerian Keuangan 2013 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat beberapa sumber pendapatan negara, 

antara lain penerimaan dalam negeri yang terbagi atas penerimaan perpajakan dan 

penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan terbesar ditunjukkan oleh penerimaan 

yang berasal dari pajak, yakni sebesar 53,5% dari total pendapatan dalam negeri, 

lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak yang hanya mampu 

berkontribusi sebesar 0,8% saja. 

Dari tahun ke tahun penerimaan negara dari sektor pajak mengalami 

peningkatan, hal ini dapat dilihat dari Gambar I.1 berikut ini:  
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    Gambar I.1 Penerimaan Pajak Negara Tahun 2010-2013  
 (Sumber : Kementerian Keuangan,2014) 

 
 Salah satu  sumber dana  berupa  pajak  yang  dimaksud adalah  Pajak  Bumi  

dan  Bangunan  (PBB).  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat dimanfaatkan  untuk 

berbagai  fungsi  penentuan  kebijakan  yang  terkait  dengan bumi  dan  bangunan. 

Pajak  Bumi  dan Bangunan  merupakan  sumber  penerimaan yang sangat potensial 

bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi dan  Bangunan  

merupakan pajak  pusat  karena  obyeknya  didaerah,  maka  daerah mendapat bagian 

yang lebih besar. 

Keputusan otonomi daerah satu dekade silam telah melahirkan hubungan baru 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sumber daya penting keuangan 

sebagai faktor pendukung penting dalam proses dan perjalanan otonomi daerah atau 

yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Implementasi desentralisasi fiskal di 

Indonesia secara umum dipandang dari kewenangan pengeluaran yang mana daerah 

diberikan diskresi untuk membelanjakan sumber fiskalnya melalui dukungan dana 
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transfer (Oktarida,2012). Padahal, pada prinsipnya pelimpahan wewenang yang 

dimaksud tidak hanya sekedar menjalankan delegasi pengeluaran fiskal dari 

pemerintah pusat semata akan tetapi kewenangan fiskal untuk memenuhi tuntutan 

kemandirian fiskal (Adi,2005) dalam kerangka otonomi daerah. 

Dalam penelitian Adi (2005) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

signifikan lebih baik selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dibandingkan sebelum 

pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan 

hasil Rodriguez-pose & Kroijer (2009) yang mana ada korelasi negatif antara 

pengeluaran dana transfer kepada pemerintah sub-nasional terhadap pertumbuhan 

ekonomi akan tetapi sebaliknya kecenderungan korelasi positif desentralisasi 

pendapatan (taxes assigned) terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengesahan amandemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(UU PDRD) pada bulan Agustus 2009 yang lalu, menjadi tonggak sejarah baru dalam 

perkembangan desentralisasi fiskal di Indonesia. Undang-undang ini memberikan 

peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya 

daerah termasuk penguatan kapasitas fiskal. (Rosdiana, Haula dan Inayati:2009). 

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut 

kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut 

dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
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dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, 

penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan 

PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). 

(Direktorat Jenderal Pajak, 2012). 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Negara yang wewenang 

pengelolaannya pada saat ini masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 

2014 akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Meskipun 

demikian hasil penerimaan yang diperoleh dari Pajak Bumi Bangunan saat ini akan 

dikembalikan ke pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar 

64,08 %. Kontribusi hasil penerimaan PBB tersebut memberikan konsekuensi pada 

Pemerintah Kota (Pemkot) / Kabupaten dalam bentuk peran sebagai pemungut PBB. 

Kegiatan pemungutan PBB merupakan kegiatan operasional yang dilakukan secara 

terus-menerus sepanjang tahun. (Aplikasi Pembayaran PBB, Piramidasoft.com 

diakses pada 6 Desember 2012). 

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh 

penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan 

menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan 
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dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan 

diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). (Kementerian Keuangan, 

2009).  

Dalam hal pengalihan PBB dan BPHTP, Kota Surabaya ditunjuk sebagai pilot 

project untuk memulai pemungutan PBB dan BPHTP. Penunjukan ini didasari atas 

kesiapan pemerintah daerah Kota Surabaya sendiri yang telah menyatakan siap untuk 

melaksanakan pengalihan pajak tersebut. Hal tersebut juga didasari keinginan untuk 

meningkatkan PAD Surabaya dengan adanya penambahan dari pengalihan PBBdan 

BPHTP yang menjadi kewenangan Pemkot Surabaya. Sebelumnya untuk PBB dan 

BPHTP Kota Surabaya memperoleh hanya sekitar 64% saja, maka dengan adanya 

pengalihan pajak tersebut, maka penerimaan Kota Surabaya menjadi 100%. (Media 

Keuangan.2010:8). 

Mengingat besarnya kontribusi PBB pada Pemkot/Kabupaten maka perlu 

dilakukan suatu pemantauan terhadap kegiatan operasional dari proses pemungutan 

PBB. Selama ini Pemerintah Kota/ Kabupaten khususnya Dinas Pendapatan Daerah 

sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang dan melakukan 

pemantauan terhadap kegiatan operasional pemungutan PBB berupa Sistem informasi 

Manajemen Payment Online Sistem (POS) PBB. SIM POS PBB berfungsi untuk 

membantu pemungutan PBB dengan melakukan kerjasama komunikasi data dari 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KP PBB) dalam hal informasi wajib pajak 

beserta kewajibannya yang akan digunakan sebagai data dasar transaksi pembayaran 
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PBB. Setelah transaksi pembayaran telah dilakukan oleh wajib pajak, maka SIM POS 

PBB wajib mengirimkan informasi transaksi tersebut ke KP PBB sebagai dasar untuk 

melakukan updating data Sistem Informasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan 

(SISMIOP) yang ada di KP PBB. 

Sistem pemungutan PBB yang berubah dan berbeda dari sebelumnya, dimana 

pada saat ini pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Surabaya yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat melalui 

Kantor Pajak yang berada di wilayah Kota Surabaya. Perubahan sistem tersebut 

tentunya memerlukan waktu dan sosialisasi bagi masyarakat wajib pajak. Hal itu 

dikarenakan proses pengalihan yang memerlukan penyesuaian data wajib pajak yang 

memerlukan waktu. Proses pengalihan itupun sudah dipastikan akan memunculkan 

suatu kendala atau persoalan. 

Dalam perjalanan waktu, banyak kendala yang dihadapi pada SIM POS PBB 

ini seperti keterlambatan informasi, memakai teknologi lama sehingga susah 

dikembangkan, penyebaran informasi ke pengguna di Dinas Pendapatan Daerah yang 

kurang optimal, tidak terdokumentasinya sistem secara baik sehingga perlu dilakukan 

suatu reengineering atau pembuatan kembali dari aplikasi SIM POS PBB yang dapat 

menyediakan informasi secara tepat waktu, mudah diakses pengguna di Dinas 

Pendapatan Daerah dan mudah dikembangkan seperti pengembangan titik layanan 

pemungutan PBB di UPTD atau kecamatan. Pembuatan kembali aplikasi tersebut 

memerlukan sebuah perencanaan yang terinci mengenai desain SIM POS PBB yang 
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akan dibangun, sehingga pengembangan SIM POS PBB memiliki dasar dan tahapan 

pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan efisien. 

Priandana (2009) dalam tesisnya menyebutkan siapapun pengelola 

administrasi dari  PBB  baik  dari  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  

seharusnya didukung oleh faktor SDM, teknologi dan biaya. Potensi  Pajak  Bumi  

dan  Bangunan  yang  telah  dibahas  oleh  Wibowo  (2012) bahwa  masih  terdapat  

banyak  potensi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  dapat dikembangkan  serta 

rencana peralihan yang akan dilaksanakan perlu persiapan sejak dini sehingga dapat 

berjalan dengan lancar,  studi kasus di Kota Madiun.  Persiapan matang  yang  

disarankan  oleh  penulis  tersebut  diharapkan  akan  membantu  dalam menghadapi  

hambatan  yang  kemungkinan  akan  muncul  dalam  proses  peralihan tersebut,  

namun  tidak  menjamin  proses  peralihan  akan  berjalan  lancar  tanpa hambatan. 

Sementara itu persoalan lain terkait dengan pelaksanaan pemungutan PBB 

dan BPHTP yang dilakukan oleh pemkot setelah dilaksanakannya pengalihan kedua 

jenis pajak tersebut masih terus berlanjut. Diantaranya masih banyaknya kerumitan 

dalam hal pemungutan pajak. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi  B DPRD 

Kota Surabaya, Mochammad Machmud dalam artikel yang termuat di harian 

Surabaya Post, mengungkapkan bahwa masih banyak kekurangan dan kerumitan 

dalam hal pemberian pelayanan pemungutan PBBdan BPHTB yang dilakukan oleh 

Pemkot. Antara lain dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan 

pelayanan pemungutan pajak tersebut. Hal tersebut dikarenakan pengalihan informasi 
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tentang wajib pajak (WP) yang sebelumnya ditangani oleh pusat ke pemkot masih 

belum memadai karena tidak ditunjang dengan sumberdaya yang memadai. Selain itu 

SDM dari para pelaksana masih kurang dalam melayani para wajib pajak.  

Persoalan tersebut kian kompleks bila kembali dikaitkan dengan kepatuhan 

wajib pajak. Perlu untuk diketahui bahwa pada proses pengalihan PBB P2 yang 

selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, para wajib pajak memiliki 

kewajiban untuk melunasi pajak terhutang tidak hanya pada saat pajak tersebut 

dialihkan, tetapi juga untuk tahun-tahun sebelumnya sehingga semakin memperumit 

proses pendataan dan pemungutan. 

Pada saat ini Dinas Pendapatan Kota Surabaya telah menyebar beberapa 

UPTD untuk melayani masyarakat wajib pajak yang ingin mengurus dan membayar 

pajak. Namun sayangnya pada awal pelaksanaan pengalihan pajak, pelayanan yang 

diberikan oleh Pemkot Surabaya dinilai tidak memuaskan. Pelayanan yang kurang 

memuaskan tersebut dikarenakan para wajib pajak merasa rumit ketika harus 

mengurus dan membayar pajak.  

Adanya kerumitan dan pelayanan tersebut tentunya dikhawatirkan akan 

berpengaruh pada wajib pajak, terutama pada kepatuhan dan kesediaan mereka untuk 

mengurus dan membayar PBB. Keengganan untuk membayar tersebut salah satunya 

dikemukakan oleh M Taufik, warga Griya Citra Asri Kelurahan Sememi Kecamatan 

Benowo yang dimuat dalam Berita Pajak Harian Seputar Indonesia, 4 Juni 2011, yang 
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menyatakan sangat kurang puas dengan pelayanan pembayaran PBB di Surabaya, 

sehingga memutuskan lebih baik tidak membayar. 

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi melatarbelakangi penelitian ini 

dimana akan dianalisis efektivitas pelayanan pemungutan PBB tersebut. Peralihan  

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menjadi  Pajak  daerah  yang pengelolaannya  dilakukan  

oleh  Pemerintah  Daerah  ini  menarik  karena  lamanya persiapan yang harus 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, karena peralihan Pajak  Bumi  dan  

Bangunan  tersebut  diterapkan pertama kali oleh Pemerintah  Daerah  yang  pada  

Kota  Surabaya  diserahkan  kepada  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Surabaya 

dibandingkan daerah lain yang belum melaksanakan. 

Dengan  latar  belakang  inilah penulis  merasa  tertarik  untuk  membahas dan  

melakukan  penelitian  mengenai keefektifan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) setelah dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui : 

“Bagaimana keefektifan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) setelah dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah?” 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Menggambarkan kefektifan pelayanan pemungutan pajak dalam pemungutan 

PBB sebagai upaya meningkatkan PAD di Kota Surabaya. 

2. Menggambarkan upaya-upaya aparat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Surabaya untuk meningkatkan keefektifan pelayanan 

pemungutan PBB 

3. Menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan aparat Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk mengatasi persoalan-persoalan 

yang timbul dalam pelaksanaan pengalihan PBB dari pusat ke daerah. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Manfaat tersebut yaitu : 

1. Manfaat Akademis 

 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti-

peneliti yang lain demi perkembangan pengetahuan khususnya di bidang 

desentralisasi fiskal dan keefektifan pelayanan pemungutan pajak daerah 

yang telah dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah. 

 Manfaat Metodologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

penelitian selanjutnya, khususnya pada metodologi penelitian 

kualitatif.untuk menganalisis data dalam bentuk studi deskriptif. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau gambaran atas 

hasil kebijakan perpajakan selama ini dan diharapkan mampu menjadi 

masukan bagi proses pengambilan keputusan dibidang desentralisasi  

perpajakan di masa mendatang. 

I. 5 Kerangka Pemikiran Teoritik 

I.5.1 Kebijakan Perpajakan 

          Definisi  pajak  menurut Djajadiningrat  (Resmi,  2009,  h.1):  “Pajak adalah  

suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  

tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman, menurut  peraturan  yang  ditetapkan  

pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  

negara secara  langsung,  untuk  memelihara kesejahteraan secara umum. 

Sementara itu pengertian pajak menurut Mardiasmo (2002:1) adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dua fungsi pokok pajak adalah 

sebagai berikut.  

(1) Fungsi Penerimaan (Budgetair): 
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Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam 

APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

(2) Fungsi Mengatur (Regulatory)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan  ekonomi. Contoh dikenakannya pajak yang tinggi terhadap 

minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. 

Sedangkan Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi 

(2007:01), menyatakan bahwa: 

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 
jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan 
secara umum.” 
 
Pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam Sony Devano dan Siti 

Kurnia Rahayu (2006:22), menyatakan bahwa: 

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor 
partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) 
dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” 
 

           Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak 

dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta 

aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN... MARTHA SRI RENANINGSIH



Pendahuluan 
 

  I-14  
  

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung Pajak merupakan 

prestasi tanpa kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah, 

baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan. 

I.5.2 Kebijakan Pengalihan Pajak 

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 ikut menentukan besarnya pajak. (Ditjen Pajak, 

2012). Selanjutnya sebelum membahas mengenai pengalihan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dapat dilihat dari dua sudut pandang: 

1. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sebagai Pajak Pusat 

Dengan  diberlakukannya  UndangUndang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per  1  Januari  2010  untuk  

Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  sektor  perdesaan  dan perkotaan  

menjadi  Pajak  Daerah  yang kewenangan  pemungutannya  berada  pada 

Pemerintah Daerah sedang PBB yang masih menjadi Kewenangan  

Pemerintah  Pusat yaitu: 
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1) PBB sektor Perkebunan 

2) PBB sektor Perhutanan 

3) PBB sektor Pertambangan 

2. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Sebagai Pajak Daerah 

Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) yang dialihkan menjadi Pajak Daerah 

hanya PBB sektor Perdesaan  dan Perkotaan (P2), sementara  PBB  sektor  

Perkebunan, Perhutanan,  dan  Pertambangan  (P3)  masih tetap menjadi Pajak 

Pusat. Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  Perdesaan  dan  Perkotaan adalah  

pajak  atas  bumi  dan/atau  bangunan yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau 

dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau badan,  kecuali  kawasan  yang  

digunakan untuk  kegiatan  usaha  perkebunan, perhutanan,  dan  

pertambangan.  Pengalihan PBB  P2  dari  Pemerintah  Pusat  ke Pemerintah 

Daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan  local  taxing  power  pada 

kabupaten/kota, seperti :  

1.  Memperluas  objek  pajak  daerah  dan retribusi daerah 

2. Menambah  jenis  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  (termasuk  

pengalihan PBB  Perdesaan  dan  Perkotaan  dan BPHTB menjadi Pajak 

Daerah) 

3.  Memberikan  disreksi  penetapan  tarif pajak daerah 

4.  Menyerahkan  fungsi  pajak  sebagai instrumen dan pengaturan pada 

daerah.   
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Manfaat yang bisa diperoleh dari peralihan PBB  P2  dari  Pajak  Pusat  ke  

Pajak  Daerah untuk  pemerintah  kabupaten/kota  sendiri adalah  penerimaan  dari  

PBB  100%  akan masuk  ke  pemerintah  kabupaten/kota. Sedangkan  saat  dikelola  

oleh  Pemerintah Pusat  (DJP),  pemerintah  kabupaten/kota hanya  mendapatkan  

bagian  sebesar  64,8% (Ditjen Pajak). 

Peralihan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dari  Pajak  Pusat  menjadi 

Pajak  Daerah  berpedoman  pada  Undang  –Undang  PDRD  dan  Peraturan  

Bersama Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  

213/PMK.07/2010  dan nomor  58  tahun  2010  tentang  Tahapan Persiapan  

Pengalihan  PBB  Perdesaan  dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.Pajak  yang  

dialihkan  dari  Pajak Pusat  menjadi  Pajak  Daerah  hanya  PBB sektor  Perdesaan  

dan  Peerkotaan  (P2). Sedangkan  PBB  sektor  Perhutanan, Perkebunan, dan 

Pertambangan (P3)  masih tetap  menjadi Pajak Pusat. Peralihan PBBP2 ini dimulai 

pada tahun 2011. Pada tahun 2011  ada  satu  kota/kabupaten  yang  sudah 

mengalihkan  PBB menjadi  Pajak Daerah,  yaitu  Surabaya.   

Selanjutnya akan diikuti  oleh dua  belas  kota/kabupaten  pada  tahun  2012 

yang  mengalihkan  PBB menjadi  Pajak Daerah,  yaitu  Medan,  Palembang,  Depok, 

Bogor,  Sukoharjo,  Sidoarjo,  Gresik, Yogyakarta,  Palu,  Gorontalo,  Samarinda, 

Pontianak, Bandar Lampung, Deli Serdang, pekanbaru, Balikpapan, dan Semarang. 

Dan pada  tahun  2013,  terdapat   kota/kabupaten  yg  melakukan  perlihan PBB-

P2.Untuk  kota  atau  kabupaten  yang belum  mengalihkan  PBB dari  Pajak Pusat 
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menjadi Pajak Daerah, paling lambat tanggal  31  Desember  2013  sudah  harus 

mengalikan  PBB-P2,  dan  pada  tanggal  1 Januari 2014, Pemerintah Daerah di 

seluruh kota/kabupaten  Indonesia  sudah  harus mengambil alih PBB-P2. 

I.5.3 Keefektifan Pelayanan Pemungutan Pajak 

1. Konsep Keefektifan 

Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Harbani 

Pasolong  (2007:4),  efektivitas  pada  dasarnya  berasal  dari  kata  “efek”  dan 

digunakan  istilah  ini  sebagai  hubungan  sebab  akibat.  Efektivitas  dapat 

dipandang  sebagai  suatu  sebab  dari  variabel  lain.  Efektivitas  berarti  bahwa 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran 

tercapai karena adanya proses kegiatan. Kata  efektivitas  tidak  dapat  disamakan  

dengan  efisiensi,  karena keduanya  memilki   arti  yang  berbeda  walaupun  dalam  

berbagi  pengunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas.  

Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, 

sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan  dengan  pencapaian  tujuan.  

Kamus  Ilmiah  Populer mendefinisikan  efektivitas  sebagai  ketepatan  penggunaan,  

hasil  guna  atau menunjang  tujuan.  Efektifitas  merupakan  salah  satu  dimensi  dari 

produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu 

pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins  

dalam  Tika  P.  (2008:129)  memberikan  definisi  efektivitas sebagai  tingkat  
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pencapaian  organisasi  dalam  jangka  pendek  dan  jangka penjang. Maksudnya 

adalah  efektivitas merupakan suatu standar pengkuran untuk menggambarkan tingkat 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

The Liang Gie (1998:147) mengemukakan  definisi  bahwa,  “efektivitas  

yaitu  suatu  keadaan  yang mengandung  pengertian  mengenai  terjadinya  suatu  

efek/akibat yang dikehendaki”. Secara nyata Stoner (Kurniawan, 2005:106) 

menekankan pentingnya efektivitas  dalam  pencapaian  tujuan-tujuan organisasi  dan 

efektivitas  adalah kunci  dari  kesuksesan  suatu  organisasi.  Menurut  Mullins  

dalam  Rukman (2006:14),  efektif  itu  harus  terkait  dengan  pencapaian  tujuan  

dan  sasaran suatu  tugas  dan  pekerjaan  dan  terkait  juga  dengan  kinerja  dari  

proses pelaksanaan suatu pekerjaan. Menurut  H.  Emerson  seperti  yang  dikutip  

Soewarno  Handayanigrat (1994:16), memberikan definisi bahwa “Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya”.  

Sedangkan  Georgopolous  dan  Tannenbaum  (1985:50), mengemukakan 

bahwa :  

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana  keberhasilan suatu  
organisasi harus  mempertimbangkan  bukan  saja  sasaran organisasi tetapi 
juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata 
lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun 
tujuan”.  
 
Upaya  mengevaluasi  jalannya  suatu  organisasi,  dapat  dilakukan melalui  

konsep  efektivitas.   Konsep  ini  adalah  salah  satu  faktor  untuk menentukan  
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apakah  perlu  dilakukan  perubahan  secara  signifikan  terhadap bentuk,  atau  

manajemen  organisasi.  Dalam  hal  ini  efektivitas  merupakan pencapaian tujuan 

organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara  efisien,  ditinjau  

dari  sisi  masukan  (input)  maupun  keluaran  (output). Suatu kegiatan dikatakan 

efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan  prosedur,  sedangkan  

efektif  bila  kegiatan  bila  kegiatan  tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat 

memberikan hasil yang bermanfaat. Selanjutnya Martani dan Lubis (1987:55), 

menyatakan bahwa :  

“Dalam  setiap  organisasi,  efektivitas  merupakan  unsur  pokok  aktivitas 
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 
Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau 
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”.  
 
Dari  beberapa pendapat  yang dikemukakan  oleh  para  ahli tersebut diatas, 

maka dapat disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  penekanan  dari pengertian  

efektivitas  berada  pada  pencapaian  tujuan.  Ini  berarti  dapat dikatakan efektif 

apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana 

semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau 

diharapkan.  

Tingkat  efektivitas  dapat  diukur  dengan  membandingkan  antara rencana  

atau target  yang telah  ditentukan  dengan hasil  yang  dicapai,  maka usaha atau hasil 

pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil 

pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka 

hal itu dikatakan tidak efektif.  
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Hari  Lubis  dan  Martani  Huseini  (1987:55),  menyatakan  efektifitas 

sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran 

keberhasilan organisasi dalam mencapai  tujuannya. Karenanya, pengukuran 

efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masingmasing 

organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan 

Martani Huseini (1987:55),menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam 

pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :  

1 Pendekatan  sumber  (resource  approach)  yakni  mengukur  efektivitas dari 
input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 
memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan 
kebutuhan organisasi.  

2 Pendekatan  proses  (process  approach)  adalah  untuk  melihat  sejauh mana  
efektivitas  pelaksanaan  program  dari  semua  kegiatan  proses internal atau 
mekanisme organisasi. 

3 Pendekatan  sasaran  (goals  approach)  dimana  pusat  perhatian  pada output, 
mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai 
dengan rencana.  
 
Dari  ketiga  pendekatan  tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa efektivitas  

organisasi  merupakan  suatu  konsep  yang  mampu  memberikan gambaran  tentang  

keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  mencapai sasarannya. Dalam hal ini penulis 

menggunakan pendekatan proses (process approach)  untuk  mengukur  efektivitas  

pelayanan  pemungutan pajak  di  Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keungan Kota  

Surabaya.  

Pendekatan  proses (internal process  approach),  menganggap  efektivitas  

sebagai  efesiensi  dan  kondisi kesehatan  organisasi internal,  yaitu  kegiatan  dan  

proses  internal  organisasi yang berjalan dengan lancar. Pendekatan proses (process 
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approach) melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur efektivitas melalui 

indikator internal seperti  efesiensi  dalam  pelayanan,  semangat  kerjasama  dan  

loyalitas kelompok  kerja.  

Adam  I  Indrawijaya (1989:226)  mengemukakan  pula  bahwa  untuk menilai 

efektivitas suatu organisasi ada 3 hal yaitu :  

1. Efektivitas  organisasi  sama  dengan  prestasi  organisasi  secara 
keseluruhan.  Menurut  pandangan  ini  efektivitas  organisasi  dapat diukur 
berdasarkan berapa besar hasil / keuntungan yang didapatkan oleh 
organisasi tersebut.  

2. Efektivitas organisasi dihubungkan dengan tingkat kepuasan anggota 
organisasi. 

3. Efektivitas  organisasi  mencakup  aspek  intern  organisasi dan  ekstern 
organisasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 
sekeliling.  
 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapai tujuan secara efektif atau 

tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh S.P Siagian (1987:77) yaitu:  

1.  Kejelasan tujuan yang hendak dicapai  
2.  Kejelasan strategi pencapaian tujuan  
3.  Proses analisis dan perumusan kebijakanaan yang mantap  
4.  Penyusunan program yang matang  
5.  Penyusunan program yang mantap  
6.  Tersedianya sarana dan prasarana  
7.  Pelaksanaan efektif dan efisien   
8.  Sistem pengawasan yang bersifat mendidik  

Gibson et.al (1996:30) mengemukakan pula kriteria efektivitas organisasi 

yang terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu : 

1. Produksi.  
Produksi merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran 

keluaran utama dari organisasi. Ukuran dari produksi mencakup tentang 
keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang 
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dilayani, dan sebagainya. Ukuran tersebut memiliki hubungan secarqa 
langsung dengan pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan. 

2. Efisiensi. 
Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran 

penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi merupakan 
perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari 
keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per 
orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan 
dengan biaya atau waktu yang digunakan. 

3. Kepuasan  
Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada 

keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggota-
anggota perusahaan tersebut. Ukuran dari kepuasan meliputi sikap karyawan, 
penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan dan 
sebagainya. 

4. Keadaptasian.  
Keadaptasian merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada 

tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. 
Perubahanperubahan eksternal seperti persaingan, keinginan para pelanggan, 
kualitas produk, dan sebagainya serta perubahan internal seperti 
ketidakefisienan, ketidakpuasan, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap 
lingkungan. 

5. Kelangsungan hidup.  
Kelangsungan hidup merupakan kriteria efektivitas mengacu pada 

tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam usaha memperbesar 
kapasitas dan potensinya untuk dapat berkembang. Indikatorindikator yang 
digunakan ialah produktivitas, efisiensi, kecelakaan, pergantian pegawai, 
absensi, kualitas, tingkat keuntungan, moral, dan kepuasan karyawan atau 
anggota perusahaan. 

 
Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey  

dikutip  Sudarwan Danim (2004:119), menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai 

berikut :  

1) Jumlah  hasil  yang  dapat  dikeluarkan,  artinya  hasil  tersebut  berupa 
kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil 
dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) 
dengan keluaran (output).  
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2) Tingkat  kepuasan  yang  diperoleh,  artinya  ukuran  dalam  efektivitas  ini 
dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat 
kualitatif (berdasarkan pada mutu).  

3) Produk  kreatif,  artinya  penciptaan  hubungannya  kondisi  yang  kondusif 
dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan 
kemampuan.  

4) Intensitas  yang  akan  dicapai,  artinya  memiliki  ketaatan  yang  tinggi 
dalam  suatu  tingkatan  intens  sesuatu,  dimana  adanya  rasa  saling 
memiliki dengan kadar yang tinggi.  
 
Efektivitas  kerja  organisasi  sangat  tergantung  dari  efektivitas  kerja dari 

orang-orang yang bekerja didalamnya. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan 

untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan 

(Sondang P. Siagian, 1996:60) antara lain :  

1.  Faktor waktu  

Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan kecepatan waktu 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Hanya saja penggunaan  

ukuran  tentang  tepat  tidaknya  atau  cepat  tidaknya pelayanan  yang  diberikan  

berbeda  dari  satu  orang  ke  orang  lain. Terlepas  dari  penilaian  subjektif  yang  

demikian,  yang  jelas  ialah  faktor waktu dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran 

efektivitas kerja.  

2. Faktor kecermatan  

Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat efektivitas 

kerja  organisasi  yang  memberikan  pelayanan.  Faktor  kecermatan  disini adalah  

faktor  ketelitian  dari  pemberi  pelayanan  kepada  pelanggan. Pelanggan  akan  

cenderung  memberikan  nilai  yang  tidak  terlalu  tinggi kepada pemberi pelayan, 
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apabila terjadi banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan dalam 

waktu yang singkat.  

3. Faktor gaya pemberian pelayanan  

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang dapat dan  

biasanya  digunakan  dalam  mengukur  efektivitas  kerja.  Yang dimaksud  dengan  

gaya  disini  adalah  cara  dan  kebiasaan  pemberi pelayanan  dalam  memberikan  

jasa  kepada  pelanggan.  Bisa  saja  si pelanggan merasa tidak sesuai  dengan gaya 

pelanggan yang diberikan oleh  pemberi  pelayanan.  Jika  berbicara  tentang  sesuatu  

hal  yang menyangkut  kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan termasuk hal 

yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh orang yang 

bersangkutan. Selanjutnya,  Ricard  M  Steers  (1986:209),  mengemukakan  ada  4 

faktor utama atas efektivitas organisasi:  

1.  Ciri Organisasi  

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari  

efektivitas,  dengan  berbagai  cara.  Mengenai  struktur,  ditemukan bahwa  

meningkatnya produktivitas  dan efisiensi  sering  merupakan  hasil dari  

meningkatnya  spesialisasi  fungsi,  ukuran  organisasi,  sentralisasi pengambilan  

keputusan  dan  formalisasi.  Walaupun  produktivitas  dan efisiensi cenderung 

mempunyai hubungan yang positif dengan beberapa variabel.  Bukti  ini  menunjukan  

bahwa  para  manajer  bertanggung  jawab mengidentifikasikan dengan jelas sasaran-
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sasaran pokok dan mengenali akibat  terhadap  sikap  dan  prilaku  individu  oleh  

variasi  struktur  yang  

ditujukan pada sasaran itu.  

2.  Ciri Lingkungan  

Lingkungan luar dan dalam juga dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. 

Keberhasilan  hubungan  organisasi  dengan  lingkungan  tampak  amat bergantung 

pada 3 variabel kunci yaitu: 1) Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, 2) 

Ketepatan persepsi dan 3) Tingkat rasionalitas organisasi.  

Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan organisasi terhadap perubahan 

lingkungan.  Makin  tepat  tanggapannya,  makin  berhasil  adaptasi  yang dilakukan 

oleh organisasi.  

3.  Ciri Pekerja  

Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu 

sendiri. Karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar  

atau  merintangi  tercapainya  tujuan  organisasi.  Sarana pokok  untuk  mendapatkan  

dukungan  yang  diperlukan  ini  dari  pekerja adalah  mengintegrasikan  tujuan  

pribadi  dengan  sasaran.  Jika  pekerja dapat  memperbesar  kemungkinan  

tercapainya  tujuan  pribadi  dengan kerja mencapai sasaran organisasi  adalah logis 

untuk  membuat asumsi bahwa  baik  keterikatan  pada  organisasi  maupun  prestasi  

kerja  akan meningkat.  

4.  Kebijakan dan Praktek Manajemen  
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Beberapa mekanisme khusus alat para manajer meningkatkan efektivitas 

organisasi.  Mekanisme  ini  meliputi  penetapan  strategi,  pencarian  dan 

pemanfaatan  sumber-sumber  daya  secara  efisien,  menciptakan lingkungan 

prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi dan 

inovasi organisasi. Sehubungan  dengan  hal-hal  yang  dikemukakan  di  atas,  

efektivitas suatu  konsep  yang  dapat  dipakai  sebagai  sarana  untuk  mengukur 

keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor 

biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan 

keadaan yang dihadapi.  

2. Konsep Pelayanan  

Istilah  pelayanan  berasal  dari  kata  “layan”  yang  artinya  menolong 

menyediakan  segala  apa  yang  diperlukan  oleh  orang  lain  untuk  perbuatan 

melayani.  L.P.  Sinambela  (2006:3),  menyatakan  pada  dasarnya  setiap manusia  

membutuhkan  pelayanan,  bahkan  secara  ekstrim  dapat  dikatakan bahwa 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Harbani  Pasolong  

(2007:4),  pelayanan  pada  dasarnya  dapat didefinisikan  sebagai  aktivitas  

seseorang,  sekelompok  dan/atau  organisasi baik langsung maupun tidak langsung 

untuk memenuhi kebutuhan Jika ditinjau secara  terminology,  beberapa  pakar  yang  

memberikan pengertian  mengenai  pelayanan  diantaranya  adalah  The  Liang  Gie  

(1998:104), yang mengemukakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk memenuhi, mengamalkan, dan  mengabdikan  diri.   
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Drs.  H.A.S  Moenir  (2006:16),  menyatakan  bahwaproses  pemenuhan  

kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain  yang  langsung inilah yang dinamakan 

pelayanan. Menurut  Kotler  dalam  Juniarso  Ridwan  (2009:18)  mengemukakan 

bahwa :  

“Pelayanan  adalah  setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu 
kumpulan  atau kesatuan,  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya 
tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.  
 
Selanjutnya Cristhoper (Tjandra, 2005:3) menyatakan :  

“Pelayanan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  sistem  manajemen, diorganisir  
untuk  menyediakan  hubungan  pelayanan  yang berkesinambungan  antara  
waktu  pemesanan  dan  waktu  barang  atau jasa  itu  diterima  dan  
digunakan  dengan  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhan/harapan pelanggan 
dalam jangka panjang”.  
 
Sedangkan  definisi  yang  lebih  rinci  diberikan  oleh  Gronroos  dalam 

Ratminto (2005:2), yaitu :  

”Pelayanan  adalah  suatu  aktivitas  atau  serangkaian  aktivitas  yang bersifat  
tidak  kasat  mata  yang  terjadi  akibat  adanya  interaksi  antara konsumen  
dengan  karyawan  atau  hal-hak  lain  yang  disediakan  oleh perusahaan 
pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan”.  
 
Tingkat  pelayanan  dan  derajat  kepuasan  masyarakat  merupakan salah  

satu  ukuran  efektivitas.  Ukuran  ini  tidak  mempertimbangkan  berapa biaya,  

tenaga,  dan  waktu  yang  digunakan  dalam  memberikan  pelayanan, tetapi  lebih  

menitik  beratkan  pada  tercapainya  tujuan  organisasi  pelayanan publik.  
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Kelompok  pelayanan  Publik  berdasarkan  Keputusan  Menteri 

Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:  

1) Kelompok  Pelayanan Administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status  
kewarganegaraan,  sertifikat  kompetensi,  kepemilikan  atau penguasaan  
terhadap  suatu  barang  dan  sebagainya.  Dokumendokumen ini antara lain 
Kartu Tanda penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte  Kelahiran,  Akte  
Kematian,  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor (BPKB),  Surat  Ijin  
Mengemudi  (SIM),  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan Bermotor  (STNK),  
Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  Paspor,  Sertifikat 
Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.  

2) Kelompok  Pelayanan  Barang  yaitu  pelayanan  yang  menghasilkan 
berbagai  bentuk/jenis  barang  yang  digunakan  oleh  publik,  misalnya 
jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.  

3) Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  publik,  misalnya  pendidikan, 
pemeliharaan  kesehatan,  penyelenggaraan  transportasi,  pos,  dan 
sebagainya.  
 
 
Layanan umum yang bisa dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas 

dari 3 (tiga) macam menurut Ahmad Batinggi (1998:21), yaitu :  

1.  Layanan dengan lisan  

Layanan  dengan  lisan  dilakukan  oleh  petugas-petugas  di  bidang 

Hubungan Masyarakat ( HUMAS ), bidang layanan Informasi, dan bidangbidang  

lain  yang  tugasnya  memberikan  penjelasan  atau  keterangan kepada  siapapun  

yang  memerlukan.  Agar  supaya  layanan  lisan  berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan, ada syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu:  
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a. Memahami  masalah-masalah  yang  termasuk  ke  dalam  bidang tugasnya.  
b. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan, dengan lancar, singkat  

tetapi  cukup  jelas  sehingga  memuaskan  bagi  mereka  yang memperoleh 
kejelasan mengenai sesuatu.  

c. Bertingkah laku sopan dan ramah 
  

2.  Layanan dengan tulisan  

Layanan  melalui  tulisan  merupakan  bentuk  layanan  yang  paling menonjol 

dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada abad Informasi ini menggunakan 

sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. Layanan  tulisan  ini  terdiri  dari  2  

(dua)  golongan  yaitu,  berupa petunjuk Informasi dan yang sejenis ditujukan kepada 

orang - orang yang berkepentingan,  agar  memudahkan  mereka  dalam  berurusan  

dengan instansi  atau  lembaga  pemerintah.  Kedua,  layanan  berupa  reaksi  tertulis 

atau  permohonan  laporan,  pemberian/  penyerahan,  pemberitahuan  dan 

sebagainya. Adapun kegunaannya yaitu :  

a.  Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan.  
b.  Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas  
c.  Memperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik 

petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan.  
d.  Menuntun orang ke arah yang tepat  
 

3.  Layanan dengan perbuatan  

Pada umumnya layanan dalam  bentuk  perbuatan  dilakukan  oleh petugas-

petugas  yang  memiliki  faktor  keahlian  dan  ketrampilan.  Dalam kenyataan sehari 

- sehari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan  jadi  antara  layanan  

perbuatan  dan  lisan  sering  digabung.  Hal  ini disebabkan karena  hubungan 
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pelayanan secara  umum  banyak  dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui 

hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak.  

Menurut  L.P.  Sinambela (2006:6), secara  teoritis,  tujuan pelayanan  publik  

pada  dasarnya  adalah  memuaskan  masyarakat.  Untuk mencapai kepuasan itu 

dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:  

1)  Transparansi,  yakni  pelayanan  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat 

diakses  oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara 

memadai serta mudah dimengerti;  

2)  Akuntabilitas,  yakni  pelayanan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

3)  Kondisional,  yakni  pelayanan  yang  dapat  sesuai  dengan  kondisi  dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada 

prinsip efisiensi dan efektivitas;  

4)  Partisipatif,  yakni  pelayanan  yang  dapat  mendorong  peran  serta 

masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;  

5)  Kesamaan  hak,  yakni  pelayanan  yang  tidak  melakukan  diskriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, 

dan lain-lain;  

6)  Keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  yaitu  pelayanan  yang 

mempertimbangkan  aspek  keadilan  antara  pemberi  dan  penerima 
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pelayanan publik. Menurut Parasuraman, (1985) dan Haywood-Farmer 

(1988), ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu :  

1 Intangibility,  berarti  bahwa  pelayanan  pada  dasarnya  bersifat 
performance dan  hasil  pengalaman  dan  bukannya  suatu  objek. 
Kebanyakan  pelayanan  tidak  dapat  dihitung,  diukur,  diraba,  atau 
ditest sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas.  

2 Heterogeneity, berarti  bahwa  pemakai  jasa atau pelanggan memiliki 
kebutuhan  yang  sangat  heterogen.  Pelanggan  dengan  pelayanan 
yang sama mungkin mempunyai prioritas yang berbeda.  

3 Inseparability, berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan 
tidak  terpisahkan.  Kualitas  terjadi  selama  penyampaian  pelayanan, 
biasanya terjadi selama interaksi klien dan penyedia jasa.  
 

Menurut  Gasper  dalam  Azis  Sanapiah  (2000:42), karakteristik  atau atribut  

yang  harus  diperhitungkan  dalam  perbaikan  kualitas  jasa  pelayanan ada 10 

(dimensi), antara lain sebagai berikut :  

1. Kepastian waktu pelayanan 
Ketetapan  waktu  yang  di  harapkan  berkaitan  dengan  waktu  proses atau  
penyelesaian,  pengiriman,  penyerahan,  jaminan  atau  garansi  , dan 
menanggapi keluhan. 

2. Akurasi pelayanan 
Akulturasi  pelayanan  berkaitan  dengan  reabilitas  pelayanan,  bebas dari 
kesalahan-kesalahan.  

3. Kesopanan dan keramahan 
Dalam  memberikan  pelayanan  personil  yang  berada  di  garis  depan yang  
berinteraksi  langsung  dengan  pelanggan  harus  dapat memberikan sentuhan 
pribadi yang menyenangkan. Sentuhan pribadi yang menyenangkan tercermin 
melalui penampilan, bahasa tubuh dan tutur bahasa yang sopan, ramah, lincah 
dan gesit.  

4. Tanggung jawab 
Bertanggung  jawab  dalam  penerimaan  pesan  atau  permintaan  dan 
penanganan keluhan pelanggan eksternal.  

5. Kelengkapan 
Kelengkapan  pelayanan  menyangkut  lingkup  (cakupan)  pelayanan 
ketersediaan sarana pendukung.  

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan 
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Kemudahan  mendapatkan  pelayanan  berkaitan  dengan  banyaknya petugas 
yang melayani dan fasilitas yang mendukung.  

7. Pelayanan pribadi 
Pelayanan  pribadi  berkaitan  dengan  ruang/tempat  pelayanan kemudahan, 
ketersediaan, data/Informasi dan petunjuk – petunjuk.  

8. Variasi model pelayanan 
Variasi model pelayanan berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola 
baru pelayanan.  

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan 
Kenyamanan  pelayanan  berkaitan  dengan  ruang  tunggu/tempat pelayanan,  
kemudahan,  ketersediaan  data  dan  Informasi  dan petunjuk- petunjuk.  

10. Atribut pendukung pelayanan 
Yang  dimaksud  atribut  pendukung  pelayanan  dalam  hal  ini  adalah sarana 
dan prasarana yang di berikan dalam proses pelayanan.  
 
Menurut  Boediono  (2003:114),  ada  lima  dimensi  yang  dapat digunakan 

untuk mengevaluasi mutu pelayanan yaitu:  

1) Bukti  langsung  (Tangible)  yaitu,  sejauh  mana  pegawai  mampu 
memberikan kesan yang komunikasi dengan pengguna layanan publik.  

2) Kehandalan,  kemampuan  organisasi  untuk  menjalankan  janji pelayanan 
terpercaya, tepat waktu dan dapat diandalkan.  

3) Daya  tanggap  yaitu  kesiapan  pegawai  dalam  membantu  masyarakat 
memberikan  pelayanan  seperti  yang  diinginkan  masyarakat  serta 
mendengarkan keluhan yang diajukan oleh masyarakat.  

4) Jaminan  yaitu  mencakup  kemampuan,  kesopanan  dan  sifat  dapat 
dipercaya,  reputasi  yang  baik  dalam  hal  pelayanan  karyawan  yang 
kompeten.  

5) Toleransi yaitu mengenal pelanggan, pendengar yang baik dan sabar, yang  
meliputi  kemudahan  dalam  melakukan  hubungan  komunikasi yang baik 
dan memahami kebutuhan masyarakat.  
 
Sedangkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 63 Tahun 2004 (Ratminto, 2005:177) tentang pedoman umum  

penyelenggaraan  pelayanan  publik,  standar  pelayanan  publik sekurang-kurangnya 

meliputi:  
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1. Prosedur Pelayanan 
Prosedur  pelayanan  yang  dibakukan  bagi  pemberi  dan  penerima 
pelayanan termasuk pengaduan.  

2. Waktu Penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan.  

3. Biaya Pelayanan 
Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 
pemberian layanan.  

4. Produk Pelayanan  
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan.  

5. Sarana dan Prasarana  
Penyediaan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  yang  memadai  oleh 
penyelenggaraan pelayanan publik.  

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Publik  
Kompetensi  petugas  pemberi pelayanan  harus ditetapkan  dengan  tepat 
sesuai  berdasarkan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan,  sikap  dan prilaku 
yang dibutuhkan.  
 
Dilihat dari pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih 

memiliki beberapa kelemahan yang dikemukakan Agus Fanar Syukri, (2009:17), 

antara lain:  

a) Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur 
pelayanan,  mulai  pada  tingkatan  petugas  pelayanan  (front  line  staff)  
sampai  dengan  tingkatan  penanggung  jawab  instansi.  Respons terhadap  
berbagai  keluhan,  aspirasi,  maupun  harapan  masyarakat sering kali lambat 
atau bahkan diabaikan sama sekali.  

b) Kurang  informatif. Berbagai  informasi  yang  seharusnya  disampaikan 
kepada masyarakat, lambat penyampaiannya, atau bahkan tidak sampai sama 
sekali kepada masyarakat.  

c) Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari 
jangkauan  masyarakat,  sehingga  menyulitkan  bagi  mereka  yang 
memerlukan pelayanan.  

d) Kurang  koordinasi.  Berbagai  unit  pelayanan  yang  terkait  satu  dengan 
lainnya  kurang  berkoordinasi.  Akibatnya,  sering  terjadi  tumpang  tindih 
ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi 
pelayanan lain yang terkait.  
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e) Terlalu  Birokratis.  Pelayanan pada umumnya  dilakukan  dengan  melalui  
proses  yang  terdiri  dari  beberapa meja  yang  harus  dilalui,  sehingga  
menyebabkan  penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.  

f) Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Akibatnya, 
pelayanan yang diberikan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke 
waktu.  

g) Inefisien.  Berbagai  persyaratan  yang  diperlukan,  khususnya  dalam 
pelayanan  perizinan,  seringkali  tidak  relevan  dengan  pelayanan  yang 
diberikan.  
 
Selanjutnya,  menurut  Tangklisan  (2005:223),  ada  beberapa  faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri adalah:  

1) Faktor  internal antara  lain  kewenangan  direksi,  sikap  yang  berorientasi 
terhadap  perubahan,  budaya  organisasi,  etika  organisasi,  sistem internship 
maupun semangat kerjasama.  

2) Faktor eksternal antara lain budaya politik, dinamika dan perkembangan 
politik, pengelolaan konflik lokal, kondisi sosial ekonomi dan kontrol yang 
dilakukan  oleh  masyarakat  serta  organisasi  LSM  (Lembaga  Swadaya 
Masyarakat).  
 
Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor yang penting guna tercipta 

dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara efektif. Seperti yang dikemukakan  

oleh  H.A.S  Moenir  (2006:88) adalah sebagai berikut:  

1.  Faktor kesadaran  

Adanya  kesadaran  dapat  membawa  seseorang  kepada  keikhlasan  dan 

kesungguhan  dalam  menjalankan  atau  melaksanakan  suatu  kehendak. Kehendak  

dalam  lingkungan  organisasi  kerja  tertuang  dalam  bentuk tugas,  baik  tertulis  

maupun  tidak  tertulis,  mengikat  semua  orang  dalam organisasi  kerja.  Karena  itu  

dengan  adanya  kesadaran  pada  pegawai atau  petugas,  diharapkan  dapat  

melaksanakan  tugas  dengan  penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin. 
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Kelebihan dan tingkah laku orang lain jika disadari lalu dikembangkan dapat menjadi 

faktor pendorong bagi kemajuan dan keberhasilan.  

2.  Faktor aturan  

Aturan adalah perangkat penting  dalam  segala  tindakan dan  perbuatan 

orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan  dan  

dapat  dikatakan  orang  tidak  dapat  hidup  layak  dan  tenang tanpa  aturan.  Oleh  

karena  itu  aturan  demikian  besar  dalam  hidup masyarakat  maka dengan  

sendirinya  aturan  harus  dibuat,  dipatuhi,  dan diawasi  sehingga  dapat  mencapai  

sasaran  sesuai  dengan  maksudnya. Dalam  organisasi  kerja  dibuat  oleh  

manajemen  sebagai  pihak  yang berwenang  mengatur  segala  sesuatu  yang  ada  di  

organisasi  kerja tersebut. Oleh karena setiap orang pada akhirnya menyangkut 

langsung atau  tidak  langsung  kepada  orang,  maka  masalah  manusia  serta  sifat 

kemanusiaannya  harus  menjadi  pertimbangan  utama.  Pertimbangan harus 

diarahkan kepada sebagai subyek aturan, yaitu mereka yang akan dikenai aturan itu.  

3.  Faktor organisasi  

Organisasi  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan  organisasi  pada umunya,  

namun  ada  perbedaan  sedikit  dalam  penerapannya,  karena sasaran  pelayanan  

ditujukan  secara  khusus,  kepada  manusia  yang mempunyai  dan  kehendak  

multikompleks,  kepada  manusia  yang mempunyai  dan  kehendak  multikompleks.  

Oleh  karena  itu  organisasi yang  dimaksud  disini  tidak  semata-mata  dalam  
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perwujudan  susunan organisasi,  melainkan  lebih  banyak  pada  pengaturan  dan  

mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.  

4.  Faktor pendapatan  

Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga, 

dana, serta pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi,  

baik  dalam  bentuk  uang,  maupun  fasilitas,  dalam jangka  waktu  tertentu.  Pada  

dasarnya  pendapatan  harus  dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya 

maupun keluarganya.  

5.  Faktor kemampuan dan keterampilan  

Kemampuan yang dimaksud disini adalah keadaan yang ditujukan pada sifat 

atau keadaan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan atas ketentuan-

ketentuan yang ada. Istilah yang “kecakapan” selanjutnya keterampilan  adalah  

kemampuan  melaksanakan  tugas  atau  pekerjaan dengan  menggunakan  anggota  

badan  dan  pengetahuan  kerja  yang tersedia.  Dengan  pengertian  ini  dapat  

dijelaskan  bahwa  keterampilan lebih banyak menggunakan unsur anggota badan 

dari pada unsur lain.  

6.  Faktor sarana pelayanan  

Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah  segala jenis pelayanan, 

perlengkapan  kerja  dan fasilitas lain  yang  berfungsi sebagai  alat  utama atau 

pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi social dalam  rangka  
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kepentingan  orang-orang  yang  sedang  berhubungan dengan organisasi kerja itu. 

Fungsi sarana pelayanan itu antara lain:  

a) Mempercepat  proses  pelaksanaan  pekerjaan,  sehingga  dapat menghemat 
waktu.  

b) Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.  
c) Kualitas produk yang lebih baik.  
d) Kecepatan susunan dan stabilitas terjamin.  
e) Menimbulkan  rasa  kenyamanan  bagi  orang-orang  yang berkepentingan.  
f) Menimbulkan  perasaan  puas  orang-orang  yang  berkepentingan sehingga 

dapat mengurangi sifat emosional mereka.  
 

3. Konsep Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk 

keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena 

pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra 

prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah 

yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan 

pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh 

karena itu, diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang 

antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo 

(2006:02), menyatakan bahwa 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 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 
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dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak; 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 
         Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya; 

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 
         Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat; 
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 
         Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih 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. 

 
Pemungutan pajak menurut falsafah hukum dalam buku Perpajakan 

Indonesia, konsep dan aspek formal (Rahayu, 2010:57), dilakukan berdasarkan : 

1. Asas Keadilan 

Dapat dijelaskan dengan bermacam-macam teori; 

a. Teori Asuransi 

Kewajiban negara adalah untuk melindungi seluruh warga negaranya 

dari segala bentuk ancaman. Pada teori ini rakyat sebagai pihak yang 

dilindungi harus memberikan iuran kepada Negara. Iuran ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan keamanan dari Negara dimana rakyat 

berlindung. 

b. Teori Kepentingan 
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Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak 

berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu 

Negara. 

c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak 

Rakyat harus tunduk dan patuh kepada negara sebab negara dalam 

kenyataannya sudah ada sejak dulu, oleh karenanya rakyat wajib untuk 

membayar pajak. 

d. Teori Gaya Pikul 

Teori ini menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada 

kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya. 

e. Teori Gaya Beli 

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara untuk 

memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara 

dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang kemudian akan disalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, 

ekonomi, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. 

f. Teori Pembangunan (Safri Nurmantu:2006) 

Pajak dipungut negara untuk pembangunan untuk rakyat, maka 

sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan 

pembangunan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik 

dan benar. 
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2. Asas Yuridis 

Menyatakan bahwa hukum pajak, peraturan perundang-undangan pajak dan 

kebijakan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk 

negara maupun warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi Wajib Pajak. 

Artinya setiap pemungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang-

undang. 

3. Asas Ekonomis 

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus diusahakan oleh peraturan 

perpajakan agar supaya tidak menghambat proses produksi, distribusi dan 

perdagangan. Selain itu pungutan pajak tidak menghalangi rakyat dalam 

usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan dan tidak merugikan 

kepentingan rakyat banyak. 

4. Asas Finansial 

Pajak sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pemerintah 

dalam menjalankan fungsinya dan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk 

memperoleh penerimaan tersebut maka biaya yang dikeluarkan untuk 

pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang 

diperoleh. Disamping itu untuk menghindari tertimbunnya tunggakan pajak 

yang belum terbayar maka harus diteliti apakah syarat pemungutan pajak sudah 

efektif dan efesien. 
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Hal senada mengenai syarat pemungut pajak seperti yang ditulis oleh 

Mansury dan dikutip oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas (2003:14), menyatakan 

bahwa: 

1. Syarat Keadilan Horizontal 

a. Definisi Penghasilan 

Memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk kedalam 

pengertian definisi penghasilan; 

b. Globality 

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari 

keseluruhan kemampuan membayar; 

c. Net Income 

Ability to play yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong 

dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan; 

d. Personal Exemptin 

Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

e. Equal Treatment for The Equals 

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh 

penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan 

jenis atau sumber penghasilan; 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN... MARTHA SRI RENANINGSIH



Pendahuluan 
 

  I-42  
  

2. Syarat Keadilan Vertikal 

a. Unequal Treatment for The unequals 

      Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah 

seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau 

sumber penghasilan); 

b. Progression 

      Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar 

dengan persentase tarif yang besar. 

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam 

pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat 

tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan pemungut pajak 

serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib 

pajak merasa dirugikan oleh fiskus.  

Dalam sistem perpajakan dikenal istilah official assesment system, self 

assessment system, dan withholding system. Official assessment system adalah suatu 

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada  pemerintah (fiskus) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Self assessment system adalah suatu 

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. With holding system adalah 
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suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk 

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Di Indonesia sendiri ada beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah 

dilaksanakan (Rahayu, 2010:101) yaitu :  

a. Official assesment system 

Wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada 
Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1976. 

b. Semi self assesment system 

Wewenang pemungutan pajak ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun 
wajin pajak menaksir dahulu berapa pajak yang akan terhutang kemudian 
mengangsurnya. Akhir tahun, pajak terhutang sesungguhnya ditentukan fiskus. 
Dilaksanakan pada periode 1968-198. 

c. Full self assesment system 

Wewenang sepenuhnya menentukan besarnya pajak ada wajib pajak. 
Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-
undangan perpajakan pada tahun 1983. 

d. With holding system 

Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 
1984. 
 
 

Wajib pajak menurut  pasal 1 huruf a Ketentuan Umum Perpajakan adalah 

orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut 

pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan kata lain, wajib pajak adalah subjek 

pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi tabestand yang 

ditentukan oleh undang- undang, yaitu dalam rangka UU PPh 1984, menerima atau 

memperolah penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan 

tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri (Soemitro, 2004: 59). 
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I.6 Definisi Konsep 

Soedjadi, (2000:14) memberikan pengertian konsep adalah ide abstrak yang 

dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada 

umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). 

Sedangkan Bahri (2008:30)  menguraikan pengertian konsep adalah satuan arti yang 

mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki 

konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga 

objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam 

kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun 

dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang merupakan abstraksi dari 

objek-objek yang diteliti dan dianalisis, anatara lain: 

1. Pajak, merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh 

wajib pajak serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara 

langsung. 

2. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

3. Keefektifan, merupakan ukuran dari tercapainya tujuan atau sasaran dari 

sebuah program atau kegiatan. 
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4. Pelayanan, merupakan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan individu atau 

kelompok masyarakat untuk mencapai kepuasan yang dilayani dengan 

terpenuhinya semua harapan dan keinginan pengguna layanan tersebut. 

5. Pelayanan pemungutan pajak, merupakan suatu aktivitas yang 

diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara 

untuk membayar pajak. 

6. Keefektifan pelayanan pemungutan pajak, adalah ukuran dari tercapainya 

tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang diwujudkan 

dalam bentuk pelayanan. 

7. Pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, adalah sebuah proses perubahan 

mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak yang semula menjadi 

kewenangan pusat menjadi kewenangan penuh bagi daerah untuk memungut 

dan mengelola hasil pungutan pajak tersebut. 

I.7. Metode Penelitian 

I.7.1 Tipe Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka tipe 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif . Tipe 

penelitian deskriptif ini dapat dipahami sebagai penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan melukiskan sebuah keadaan atas fakta-fakta yang benar-benar 

terjadi sehingga nantinya peneliti diharapkan dapat memahami fenomena yang 
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dijadikan permasalahan dalam penelitiannya. Seperti yang dijelaskan berikut ini 

dimana penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalaah 

yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Mendeskripsikan fakta merupakan 

usaha mengemukakan gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas 

keadaan atau kondisinya sehingga penelitian ini bersifat penemuan fakta seadanya. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan langkah-

langkah melakukan representatof objektif tentang gejala-gejala yang terdapat di 

dalam masalah yang diselidiki. (Hadari. 1993. hal 63.) 

I.7.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif, dimana yang dicari adalah pemahaman mendalam tentang suatu 

fenomena sosial. Adapun penerapan penelitian kualitatif yang sesuai adalah untuk 

memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia, mendeskripsikan latar dan 

interaksi yang kompleks, mengeksplorasi untuk identifikasi informasi yang baru, 

memahami hal yang terbatas jumlahnya dan fokus yang mendalam dan rinci, 

mendeskripsikan fenomena untuk melahirkan teori/hipotesis, dan melihat fenomena 

menurut pandangan dan definisi mereka yang diteliti. 

Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah 

penelitian seringkali bernagkat dari observasi, dilema-dilema dan pertanyaan-
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pertanyaan dunia nyata. Mereka tidak disusun sebagaimana hipotesis dibuat dari 

teori-teori. (Marshall & Rossman, 1989: 28) 

I.7.3 Lokasi Penelitian  

Pemilihan lokasi penelitian yang baik menurut Moleong adalah sebagai 

berikut: “Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penetuan lapangan penelitian 

adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif; pergilah dan jajahilah 

lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan di lapangan. 

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu pula dijadikan 

pertimabngan dalam menentukan lokasi penelitian”. 

  Alasan Pemilihan lokasi penelitian di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:  

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya adalah 

pelaksana teknis dari pemungutan PBB di Kota Surabaya. 

2. PBB di Kota Surabaya merupakan salah satu jenis pajak pusat yang 

pemungutan dan pengelolaannya dialihkan kepada pemerintah daerah 

yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. 

I.7.4 Teknik Penentuan Informan 

Sanapiah Faisal (1990:56) mengemukakan konsep tentang sampel dalam 

penelitian kualitatif, yaitu : 

“Konsep sampel (awal) dalam penelitian kualitatif dengan bagaimana 
memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan 
informasi yang mantap dan tepercaya mengenai elemen-elemen yang tercakup 
dalam fokus/topik penelitian.”  
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Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan secara purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005:53-54). Dimana informan yang dipilih 

merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan dalam penelitian ini (key informan). Kemudian berkembang dengan 

menggunakan teknik snowball dimana pemilihan informan lanjutan dalam rangka 

penggalian data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman informasi diperoleh atas 

dasar rujukan atau rekomendasi dari key informan yang telah ditentukan sebelumnya 

melalui teknik purposive sampling. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab III skripsi 

ini. 

I.7.5 Teknik Pengumpulan Data  

 Guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian maka tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan: 

a.  Wawancara  

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang  

diwawancarai yang memberikan jawaban pertanyaan. Lincoln dan Guba 

(1985:266) menegaskan bahwa maksud wawancara antara lain 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan,organisais, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lainnya. 
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b. Pengamatan / Observasi  

Secara metodelogis penggunaan pengamatan bermanfaat bagi penelitian, 

yaitu pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. 

Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana 

yang dilihat oleh subjek penelitian, kemudian pengamatan juga 

memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh 

subjek. Pengamatan juga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang 

diketahui bersama baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. 

I.7.6. Teknik Pemerikasaan Keabsahan Data 

Kriteria teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan faktor yang 

menentukan dalam penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada 

kriteria yang terdiri dari derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, 

ketergantungan dan ketidakpastian (Moleong, 1994:173). Dalam penelitian ini 

kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan data dilakukan dengan tehnik triangulasi. 

Triangulasi menurut Moleong diartikan sebagai teknik pemeriksaaan keabsahan data 

yang memandang sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding data yang telah diperoleh, biasanya memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 1994 : 178). 
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Proses triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, 

yaitu dengan cara peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda 

mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan.   

I.7.7. Teknik Analisis Data 

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik 

yang diperoleh melalui wawancara mendalam maupun dokumentasi (pemanfaatan 

data sekunder). Langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data dengan 

menyusun abstraksi-abstraksi yang merupakan rangkuman proses dan pernyataan-

pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada didalamnya. 

Data juga disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan 

interpretasikan, yang pada intinya adalah upaya mencari jawab atas permasalahan 

penelitian. Dalam proses tersebut peneliti memakai analisa “kualitatif”. Analisa 

kualitatif (Sanapiah Faisal, 1981:12) adalah dimaksudkan untuk memperoleh 

kedalaman penghayatan terhadap interaksi atau konsep yang sedang diuji secara 

empiris.  

Agar analisa data secara kualitatif ini dapat memperoleh keteraturan dan 

sistematis, Miles dan Huberman (1992:16-20) menawarkan tiga alur kegiatan yang 

harus diikuti, yang ketiganya saling berkaitan yaitu meliputi : 

1. Reduksi data 

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 
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lapangan, dimana proses ini berlangsung secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung. 

2. Penyajian data 

Yaitu merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun secara 

terpadu dan mudah dipahami yang memberi kemungkinan dilakukannya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini menuntut 

seseorang peneliti untuk mampu mentransformasikan data kasar menjadi 

bentuk tulisan. 

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 

Yaitu merupakan sebagian dari seluruh konfigurasi kegiatan penelitian 

yang utuh dan dapat dilakukan selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini 

mungkin dapat dilakukan sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam 

pikiran peneliti selama ia menulis, meninjau ulang catatan-catatan lapangan, 

atau mungkin lebih seksama dan memakan waktu dan tenaga yang lebih besar 

(Miles dan Huberman, 1992:16-20).  
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