
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari dua, yaitu : 

a. Pendaftaran objek pajak dan subjek pajak yang dimulai dengan : 

1) Wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP ; 

2) Wajib pajak menyerahkan SPOP yang telah diisi ke Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB); 

3) KPPBB memproses SPOP dan mengeluarkan data berupa SPPT, 

STTS, DHKP. 

b. Pendataan objek pajak dan subjek pajak, yang dilakukan dengan pilihan 4 

alternatif yaitu: 

1) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; 

2) Pendataan dengan identifikasi objek pajak dan subjek pajak; 

3) Pendataan dengan verifikasi data objek pajak; 

4) Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak. 

2. Pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-

Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Dalam 

melaksanakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Dinas Pajak Daerah 

dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pelaksanaan penerimaan 

dimulai dari: 

a. Penghimpunan data wajib pajak; 

b. Penilaian dan pemrosesan keterangan pajak terutang; 



 

 

c. Penagihan pajak; 

d. Kegiatan monitoring/pengawasan penyetoran pajak. 

3. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta pada tahun 

2011 dan 2012 telah melampaui target penerimaan. Presentase penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2011 adalah sebesar 128,5% dan pada 

tahun 2012 adalah sebesar 137.8%. Hal ini terjadi karena Dinas Pajak Daerah 

dan Pengelolaan Keuangan melakukan kegiatan penagihan aktif melalui 

pekan pembayaran yang dilakukan disetiap kelurahan dan penagihan pasif 

berupa sosialisasi melalui media masa cetak, elektronik, pemasangan spanduk 

dan baligo. 

5.2 Saran 

 Saran yang diberikan penulis terhadap Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah dilakukannya pengecekan secara teliti dan berulang pada SPPT 

yang akan diterbitkan dan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap Objek 

Pajak yang akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga SPPT yang 

diterbitkan tidak menjadi ganda dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


