
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.   Simpulan 

Berdasarkan analisis tentang prosedur penerimaan, perhitungan dan 

pelaporan  PBB dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Prosedur penerimaan PBB 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 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.  Perhitungan PBB 

Berdasarkan undang undang pajak bumi dan bangunan No.12 tahun 

1985 yang diubah menjadi undang undang pajak bumi dan bangunan 

No.14 tahun 1994 bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak 

bumi dan bangunan adalah sebesar 0,5 %.  Selain tarif ada beberapa 

faktor- faktor penting dalam perhitungan PBB yaitu : 

a. NJOP. 

b. NJKP. 

c. NJOPTKP. 

 



3. Prosedur pelaporan PBB terdiri dari 2 tahap, yaitu: 

a. Pembayaran PBB 

Pembayaran PBB dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan 5 cara, yaitu: 

1) Pembayaran langsung melalui bank atau pos giro. 

2) Pembayaran melalui pemindahbukuan. 

3) Pembayaran melalui transfer. 

4) Pembayaran melalui petugas pemungut yang ditunjuk. 

5) Pembayaran melalui ATM. 

b. Penagihan PBB 

Penagihan PBB yaitu 6 bulan sejak jatuh tempo SPPT. Pembayaran 

setelah lewat jatuh tempo wajib pajak akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan 

(48%). Setelah jatuh tempo dan wajib pajak belum juga membayar 

PBB akan dikeluarkan STP yang jatuh temponya 1 bulan. Kemudian 

berturut-turut akan dikeluarkan SP, SPMP dan akhirnya barang 

sitaan akan dilelang untuk membayar PBB.  

Dalam melaksanakan prosedur penerimaan, perhitungan, dan pelaporan 

PBB di  KPP Pratama Bandung Cibeunying, masih terdapat kendala-kendala 

diantaranya : 

a. Kesadaran wajib pajak belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini 

diindikasikan dengan masih adanya tunggakan. 

b. Adanya kekeliruan dalam penulisan nama serta dalam PBB, sehingga 

menyulitkan proses pemungutan. 

c. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sering 

terlambat diberikan kepada wajib pajak. 

d. Terjadinya pengenaan PBB ganda atau disebut dengan istilah Double 

Anslog. Double anslog adalah terjadinya pemungutan pajak ganda 

yang disebakan karena kesalahan pendataan atau adanya 2 (dua) SPPT 

yang dilaporkan. 

e. Masih adanya objek pajak yang belum terdata di KPP Pratama 

Bandung Cibeunying. 



 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap KPP Pratama Bandung 

Cibeunying dalam rangka meningkatkan pelayanan PBB diantaranya:  

a. Selalu mengadakan penyuluhan terhadap wajib pajak untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya PBB dalam 

mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

pelaksaanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. 

b. Untuk mengantisipasi kekeliruan dalam menetapkan PBB diharapkan 

para wajib pajak dan atau kepala desa atau kelurahan setempat dalalm 

kurun waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya SPPT atau selambat 

lambatnya bulan Juni agar segera diusulkan kekeliruan atau keberatan 

pajak bumi dan bangunan pada KPPBB. 

c. Melaksanakan pelayanan satu tempat terpadu disetiap kecamatan untuk 

membantu wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pembetulan 

dan proses keberatan serta membantu dalam penyelesaiannya. 

d. Dilakukannya pengecekan secara teliti dan berulang pada SPPT yang 

akan diterbitkan dan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap 

objek pajak yang akan dikenakan PBB, sehingga SPPT yang diterbitkan 

tidak menjadi ganda dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

e. KPP secara rutin melakukan pemutakhiran data objek pajak diwilayah 

kerjanya. Dengan cara melakukan pendataan masal secara periodik 

terhadap objek pajak diwilayah kerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 


