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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya pembangunan nasional dilaksanakan berencana, 

bertahap dan berkesinambungan dari dulu sampai saat ini dalam rangka 

mewujudkan tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia seperti yang 

tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 

Pembangunan yang kini sedang berlangsung sangat membutuhkan 

dukungan dari semua pihak dan berbagai sektor. Salah satu sektor tersebut 

adalah sektor keuangan atau pendanaan bagi pembiayaan pembangunan yang 

secara operasional tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Dana yang tidak sedikit tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber 

pendapatan, salah satunya adalah sumber dari dalam negeri yang berasal dari 

sektor pajak.  

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan dari sektor pajak 

mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar, 

serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan nasional. 

Mengingat bahwa dalam negara Republik Indonesia yang kehidupan 

rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, termasuk 

perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mempunyai fungsi  
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penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh 

manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hak 

yang telah didapat dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari 

kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. 

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor 

publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak 

mendapat imbalan apapun. Peralihan sektor pajak ini sangat penting bagi 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan 

Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat, dan oleh sebab itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun 

administrasi pengelolaan pelayanannya. 

Pemungutan pajak oleh pemerintah yang berdasarkan pada peraturan 

dan perundang-undangan bertujuan untuk menutup biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah dan dikembalikan ke rakyat, melalui 

pengeluaran-pengeluaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pajak ada yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan ada yang dipungut oleh 

Pemerintah Daerah.  

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan sumber 

pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang 

nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak 

Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota/Daerah. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak 

Kendaraan Bermotor, sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Bumi dan 

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, dan 

lain sebagainya. Di Kota Pontianak, pajak daerah yang dipungut antara lain 

adalah Pajak Hotel, Parkir, Sarang Burung Walet, Restoran, Reklame, 

Hiburan, Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Pemungutan pajak daerah untuk Kota Pontianak dilakukan oleh Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh 

Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

Jenis Pajak Yang Dipungut Oleh Pemerintah Kota Pontianak  

Tahun 2017 

No Jenis Pajak Penjelasannya 

1. PAJAK HOTEL Pajak hotel orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang 

mengusahakan hotel. Wajib  pajak hotel orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif 

pajak  hotel ditetapkan  sebesar  0,10 dari pendapatan 

yang diperoleh dari  setiap konsumen yang menginap 

di hotel. 

2. PAJAK 

RESTORAN 

Pajak  restoran  orang  pribadi  atau  badan  yang 

membeli makanan dan/atau  minuman  dari  restoran. 

Dasar pengenaan  pajak  restoran adalah  jumlah 

 pembayaran yang  diterima  atau  yang  seharusnya 

diterima  restoran. Tarif  pajak  restoran  ditetapkan 

 sebesar  0,10 dari pendapatan konsumen yang makan 

di restoran itu sendiri. 

3. PAJAK 

HIBURAN 

Tarif  pajak  hiburan ditetapkan sebesar 0,35 

dipotong dari jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. 

- Khusus penyelenggaraan hiburan kesenian, tarif 

pajak hiburan sebesar 0,20.  

- Khusus penyelenggaraan hiburan pertandingan 



4 
 

 
 

olahraga, pacuan kuda, kendaraan bermotor, bilyar,  

dan  golf,  tarif pajak  hiburan sebesar 0,20. 

- Khusus penyelenggaraan hiburan musik, sirkus,  

akrobat, dan sulap, tarif pajak hiburan sebesar 0,20. 

- Khusus  penyelenggaraan  hiburan berupa  diskotik, 

klab malam, dan panti pijat,  tarif  pajak 

hiburan sebesar 0,35. 

4. PAJAK 

REKLAME 

Pajak  reklame  adalah  nilai  sewa  reklame. Dalam 

hal reklame diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga, nilai 

sewa reklame  ditetapkan berdasarkan  nilai  kontrak 

reklame. Dalam  hal reklame diselenggarakan sendiri, 

nilai  sewa reklame sebagaimana dihitung dengan 

memperhatikan faktor  jenis,  bahan yang digunakan, 

lokasi penempatan, waktu, jangka  waktu 

penyelenggaraan,  jumlah, dan ukuran  media 

reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 0,25 

dari pendapatan nilai sewa reklame yang ditetapkan 

berdasarkan  nilai  kontrak  reklame. 

5. PAJAK 

PENERANGAN 

JALAN 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan 

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 

yang diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan, 

penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan 

umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah 

Daerah. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 

sebesar 0,09 dari jumlah tagihan biaya beban/tetap 

ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel 

yang ditagihkan dalam rekening listrik. 

6. PAJAK PARKIR Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada penyelenggara tempat parkir yang diperoleh 

dari sewa/tarif parkir yang dikumpulkan. Dasar 

pengenaan pajak dan tarif pajak parkir ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya 

dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir 

cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa 

parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 

sebesar 0,20 dari pendapatan penyelenggara tempat 

parkir.  

7. PAJAK SARANG 

BURUNG 

WALET 

Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan 

perkalian antara harga pasaran umum sarang burung 

walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang 

burung walet. Adapun tarif pajak sarang burung walet 

ditetapkan sebesar 0,10. Besaran pokok pajak sarang 

burung walet yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif 

pajak yang dikenakan berdasarkan dari pendapatan 

nilai jual sarang burung walet. 

8. PAJAK BUMI 

DAN 

BANGUNAN 

(PBB) 

PBB yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan 

bangunan karena adanya keuntungan dan/atau 

kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang 

atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau 

Tabel 1.1 

(Lanjutan) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keuntungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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memperoleh manfaat daripadanya. Tarif Pajak Bumi 

dan Bangunan yang dikenakan atas Obyek Pajak 

Bumi dan Bangunan dilihat dari pendapatan harga 

jual rumah itu sendiri sebesar 0,04 jika NJOP di 

bawah harga 2 Miliar dan jika NJOP di atas 2 Miliar 

tarif pajak dikenakan sebesar 0,08 yang harus dibayar 

oleh wajib pajak. 

9. PAJAK BEA 

PEROLEHAN 

HAK ATAS 

TANAH DAN 

BANGUNAN   

(BPHTB) 

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan 

hak atas tanah dan atau bangunan hak atas tanah 

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di 

atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Tarif pajak yang dikenakan atas objek 

BPHTB sebesar 0,05 dari pendapatan orang yang 

membeli suatu bangunan atau tanah dilihat dari nilai 

transaksi. 

     Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

Jenis pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan 

Daerah Kota Pontianak, sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 1.1, sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah 

Kota Pontianak. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan 

Daerah Kota Pontianak adalah pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan 

pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

Tabel 1.1 

(Lanjutan) 
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Sejak Tahun 2011, penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan 

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

213/pmk.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan 

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak 

Daerah. Menurut Ayza (2017:142): “Subjek pajak atas PBB adalah orang atau 

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau 

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

memperoleh manfaat atas bangunan”. Kewenangan dalam penetapan Pajak 

Bumi dan Bangunan tetap merupakan tugas dan tanggung jawab Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak yang secara konsultatif fungsional 

melakukan kegiatan pembinaan dan mempunyai tanggung jawab dalam 

rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah termasuk Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak bersama Bank Kalbar 

menjalin kerjasama sehingga masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) melalui Bank Kalbar. Tetapi bagi wajib pajak yang 

menunggak harus melakukan pembayaran langsung di BKD, tidak bisa 

melakukan pembayaran di kantor ataupun cabang Bank Kalbar lainnya. 

 Sebelum wajib pajak melakukan kewajiban membayar PBB, wajib 

pajak harus terlebih dahulu membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

agar bisa mendapatkan lembar penerimaan SSPD PBB. Pelayanan dan 

penerapan yang sudah ditetapkan ini bisa dilihat pada alur mekanisme 

http://pontianak.tribunnews.com/tag/pajak
http://pontianak.tribunnews.com/tag/bank-kalbar
http://pontianak.tribunnews.com/tag/dispenda
http://pontianak.tribunnews.com/tag/bank-kalbar
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pelayanan pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus PBB, 

sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar 1.1 berikut : 

         Gambar 1.1 

                            Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

                             Mekanisme/Alur Pelayanan Pembuatan SSPD  

                            Khusus Pajak Bumi dan Bangunan 

PERMOHONAN 

WAJIB PAJAK 

LOKET PENDAFTARAN 

& PENETAPAN 

SEKSI DATA 

PBB-P2 & 

BPHTB 

SEKSI DATA 

PENGAWASAN III 

(PBB-P2 &BPHTB) 

KAS 

DAERAH & 

BANK 

KALBAR 

STANDAR WAKTU 

     Informasi dan formulir 

10 s/d 15 menit 

 

 

 

 

 

Memeriksa berkas 

PBB-P2 10 s/d 15 

menit 

 

 

 

 

Verifikasi berkas 

PBB-P2 15 s/d 30 

menit, cek data 30 

menit s/d 1 jam 

 

Cek lapangan 1 s/d 2 

hari 

 

 

 

Entri data 15 s/d 30 

menit 

 

 

 

 

Penetapan pajak 15 s/d 

30 menit 

 

 

 

 

 

Pembayaran dan 

penerimaan SSPD 15 

s/d 30 menit 

 

 

 

 

Keterangan: 

Simbol yang digunakan dalam mekanisme/alur penyelenggaraan pelayanan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan, 

Perkotaan) Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak : 

 

 : Dimulainya atau berakhirnya kegiatan                                                        : Pelaksanaan pekerjaaan 

 : Proses pengambilan keputusan                               : Dokumen atau formulir 

 : Arah atau gerakan kesatuan arah                                                                  : Arah atau gerakan kedua arah 

  

Wajib pajak PBB-P2 Memberikan informasi dan formulir 

SPOP & LSPOP 

Mengisi SPOP & LSPOP  

melengkapi persyaratan PBB-P2 

Menerima & memeriksa 

berkas PBB-P2 

Verifikasi 

berkas PBB-P2 

Cek data PBB-P2 

baru pemecahan 

gabungan 

perbaikan mutasi Petugas cek lokasi 

tanah & bangunan 

Entri data PBB-P2 baru 

pemecahan gabungan 

perbaikan mutasi 

Hasil penilaian 

PBB-P2 

Penetapan pajak 

PBB-P2 

Ketetapan 

pajak PBB-P2 

Menerima SPPTPBB-P2 Menerima pembayaran 

pajak PBB-P2 dan 

mencetak SSPD 

Menerima lembaran 
SSPD PBB-P2 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 
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Gambar 1.1 menjelaskan alur pelayanan pembuatan Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Awalnya 

wajib pajak harus melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan 

seperti : fotocopy KTP, fotocopy sertifikat tanah, foto/denah lokasi 

tanah/sketsa rumah, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah itu wajib 

pajak melakukan pendaftaran dan penetapan dengan melakukan pengisian 

formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), dan harus melengkapi persyaratan 

untuk mengisi formulir. Lalu petugas melakukan verifikasi berkas PBB yang 

sudah dilengkapi oleh wajib pajak. Setelah proses pendaftaran dan pengisian 

formulir sudah terpenuhi kemudian petugas akan mengecek lokasi tanah dan 

bangunan untuk melihat hasil penilaian dan penetapan pajak yang harus 

dibayar oleh wajib pajak. Kemudian wajib pajak menerima SPPT PBB untuk 

dapat dikeluarkannya lembaran Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan serta Perkotaan (SSPD PBB-P2). 

Peraturan pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kota Pontianak juga memiliki peraturan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan 

Daerah Kota Pontianak, sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 1.2 berikut : 
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Tabel 1.2 

                            Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

                         SOP Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Ket 

Wajib 

Pajak 

Bank 

Kalbar 

Kelengkapan Waktu Output  

1 

 

Menyerahkan Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT PBB)  

kepada petugas bank. 

   

SPPT PBB 

 

5 

Menit 

 

Permohonan 

pembayaran 

PBB 

 

 

2 

 

Memanggil wajib pajak untuk 

melakukan proses 

pembayaran. Jika pembayaran 

telah dilakukan, data 

pembayaran disimpan dalam 

Sistem Informasi dan 

Manajemen Objek Pajak 

(SISMIOP), Surat Tanda 

Setoran Pajak Bumi dan 

Bangunan (STS PBB) 

dicetak, ditandatangani, diberi 

stempel  lunas dari Bank 

Kalbar untuk kemudian 

diserahkan ke wajib pajak. 

   

SPPT PBB 

 

10 

Menit 

 

Dokumentasi 

data 

pembayaran 

WP dalam 

SISMIOP, 

STS PBB 

dicetak 

 

 

3 

 

Menerima Surat Tanda 

Setoran Pajak Bumi dan 

Bangunan (STS PBB) sebagai 

tanda bukti pembayaran yang 

sah. 

   

STS PBB diberi 

stempel lunas 

dibayar dan 

ditandatangani 

bank 

 

5 

Menit 

 

STS PBB 

sebagai bukti 

pembayaran 

yang sah 

diterima WP 

 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

 



10 
 

 
 

SOP pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, sebagaimana yang ditampilkan 

pada Tabel 1.2, menjelaskan bahwa pembayaran PBB yang dilakukan oleh 

wajib pajak terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama yaitu wajib pajak 

menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada 

petugas bank, kemudian wajib pajak harus menunggu sampai dipanggil oleh 

petugas bank untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, petugas bank 

melakukan penyimpanan data pembayaran wajib pajak, mencetak Surat 

Tanda Setoran (STS) PBB, lalu ditandatangani dan diberi stempel lunas. 

Terakhir wajib pajak menerima STS PBB sebagai tanda bukti pembayaran 

yang sah.  

SOP pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini 

sudah dilandasi dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut 

berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota 

Pontianak, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

Kota Pontianak. 

Jumlah wajib pajak PBB bisa dilihat dari jumlah SPPT yang telah 

dibayar oleh wajib pajak di BKD, seperti yang terlihat pada Tabel 1.3 berikut: 
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Tabel 1.3 

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

Jumlah SPPT PBB Yang Telah Dibayar 

Tahun 2014-2016 

No Tahun Jumlah SPPT Persentase 

Naik/Turun 

1 2014 192.384 - 

2 2015 198.451 3,15 % 

3 2016 204.453 3,02 % 

             Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

        Tabel 1.3  menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan 

pembayaran PBB meningkat dalam 3 tahun terakhir. Meningkatnya jumlah 

wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB menunjukkan meningkatnya 

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini sangat mendukung 

pencapaian target penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah daerah. 

Pemerintah Kota Pontianak setiap tahunnya mempunyai target dalam 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan 

daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. 

Terkadang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh di 

bawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. 

Tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan 

dipengaruhi faktor-faktor yang berhubungan dengan administrasi pembayaran 

pajak tersebut. Secara umum terdapat beberapa faktor utama yang 

mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, antara lain kesederhanaan 

pelayanan, kejelasan dan kepastian pelayanan, dan efisiensi pelayanan. 
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Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak,  

target dan realisasi PBB dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :  

  Tabel 1.4 

      Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

    Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

   Tahun 2014-2016 

        Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

Tabel 1.4 menjelaskan tentang target dan realisasi penerimaan 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 sampai dengan tahun 

2016. Pada awal tahun 2012 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan 

semua tanggung jawab penerimaan pembayaran PBB kepada DISPENDA 

(sekarang berubah nama menjadi BKD). Sehingga di tahun 2013 dan 2014 

DISPENDA menaikkan target penerimaan PBB sebagai upaya untuk 

menutupi pelimpahan piutang pajak yang sebelumnya dikelola oleh KPP. 

Karena upaya yang dilakukan BKD untuk menutupi piutang sudah terpenuhi, 

maka target penerimaan PBB untuk tahun 2015 dan 2016 diturunkan.  

Dibawah ini adalah keluhan yang diperoleh dari kotak saran di Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.5 

berikut : 

 

 

 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

(%) 

1 2014 34.817.922.000,00 18.253.564.046,00 52,43  

2 2015 1.230.000.000,00 1.864.897.423,00 151,62  

3 2016 1.460.000.000,00 2.227.280.282,00 152,55  
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Tabel 1.5  

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak  

Jumlah Keluhan Masyarakat Tentang Pembuatan SSPD PBB 

Tahun 2014-2016 

No Tahun Jumlah Keluhan Masyarakat 

1 2014 21 Orang 

2 2015 21 Orang 

3 2016 80 Orang 

                    Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

        Tabel 1.5 menunjukkan keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan 

Pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Data tersebut merupakan rekapitulasi data Bagian 

Pendaftaran dan Pendataan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Isi dari 

keluhan masyarakat tersebut dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 1. 

Dalam pelayanan Pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), petugas harus memberikan 

pelayanan yang maksimal. Masih banyak masyarakat yang mengeluh 

terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Pelayanan pajak 

memang tidak pernah terlepas dari kesalahan baik dari pihak wajib pajak 

maupun pihak pemberi jasa pelayanannya. Banyak keluhan yang dirasakan 

oleh para wajib pajak di antaranya menyangkut proses pelayanan yang lama, 

sound system untuk panggilan antri kurang terdengar jelas, panggilan nomor 

antrian yang lama, tunggakan PBB yang masih tertagih, bukti lunas hilang 

atau tidak dapat ditemukan, nomor objek pajak yang belum diproses, dan 

masih banyak lagi permasalahan lainnya. 

Keluhan tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam pelayanan 

di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Jika keadaan ini tidak mendapat 
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perhatian dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, maka dikhawatirkan 

pengelolaan pelayanan pajak tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.  

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin meneliti bagaimana 

kualitas pelayanan Pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah 

Kota Pontianak dengan penelitian yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan 

Pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Khusus Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak”.  

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kualitas pelayanan 

pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak?” 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti membatasi permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek penelitian adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dengan 

subyek penelitian yaitu wajib pajak yang mengurus pembuatan SSPD 

khusus PBB. 

2. Variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur menggunakan 

dimensi kualitas jasa, yaitu  keandalan, responsivitas, jaminan, empati, 

dan wujud. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan yang dituangkan ke dalam penelitian ilmiah bidang 

manajemen pemasaran. 

2. Bagi  Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak khususnya dalam peningkatan 

pelayanan prima bagi masyarakat sekarang dan di masa yang akan 

datang. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dijadikan bahan referensi oleh semua pihak yang membutuhkan. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terutama dalam ilmu Manajeman. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Menurut  Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2014:88): “Kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting”.  

Kotler (1996:578) dalam Laksana (2008:85) menjelaskan bahwa 

“Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun”. 

Menurut Parasuraman, et al., (1998) dalam Rusdiana (2014:217): 

“Service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang diterima”.  

Kotler dan Keller (2009:52) mengidentifikasi lima determinan kualitas 

jasa, yaitu : 

1. Keandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan 

dengan andal dan akurat. 

2. Responsivitas, yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan 

layanan tepat waktu. 

3. Jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan 

mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan. 

4. Empati, yaitu kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi 

kepada pelanggan. 

5. Wujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan 

komunikasi. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tasril (2016) berjudul  

“Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Rimba Melintang 

Kabupaten Rokan Hilir”  membuktikan  bahwa kualitas pelayanan publik pada 

Kantor Camat Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir perlu ditingkatkan. 
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Puspitasari dan Bendesa (2016) dalam penelitian yang berjudul 

“Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Badung” menyatakan bahwa faktor bukti fisik, daya tanggap, 

keandalan, jaminan, dan empati berpengaruh terhadap kualitas pelayanan 

publik dalam pengurusan ijin usaha di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Badung.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

  Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Prasetyo 

dan Jannah (2012:42): “Penelitian deskriptif dilakukan untuk 

memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau 

fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau 

pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas”. 

 

Dimensi Kualitas Jasa : 

1. Keandalan 

2. Responsivitas 

3. Jaminan 

4. Empati 

5. Wujud 

 

Perceived Service 

Expected Service 

P > E  Sangat Baik 

P = E  Baik 

P < E  Tidak Baik 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menurut Sunyoto (2013:10): “Data primer dapat didefinisikan 

sebagai data yang dikumpulkan dari sumber–sumber asli untuk tujuan 

tertentu”. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui :  

1).  Wawancara 

Menurut Sugiyono (2014:411): “Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam”. Peneliti melakukan 

wawancara dengan pimpinan atau karyawan serta masyarakat 

yang melakukan pembuatan SSPD khusus PBB pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak. 

2).  Observasi 

Menurut Hadi (1986) dalam Sugiyono (2014:203): 

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan”. Peneliti melakukan pengamatan langsung di Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak mengenai aktivitas pelayanan 

yang diberikan oleh pegawai Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak kepada masyarakat. 



19 
 

 
 

3).  Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2014:199): “Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya”. Menurut Rahmat (2013:105): “Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab”. Penulis memberikan daftar pertanyaan 

atau pernyataan untuk dijawab oleh responden atau wajib pajak 

yang mengurus pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan 

Daerah Kota Pontianak. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sunyoto (2013:10): “Data sekunder  adalah data yang 

diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak 

lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian”. Data sekunder 

dikumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi, yaitu 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti 

dokumen-dokumen yang relevan.  

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : jenis pajak 

yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pontianak, mekanisme/alur 

pelayanan pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), SOP pelayanan pembayaran Pajak 
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Bumi dan Bangunan,  jumlah SSPT PBB yang telah dibayar, target 

dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan jumlah 

keluhan masyarakat tentang pembuatan SSPD PBB.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

          Menurut Sugiyono (2014:115): “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah  wajib pajak yang melakukan pembuatan SSPD 

khusus PBB pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 

b. Sampel 

          Menurut Sugiyono (2014:116): “Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka 

perhitungan sampel menggunakan rumus Wibisono dalam Riduwan 

dan Kuncoro, (2008:50) sebagai berikut : 

                        

   Z ɑ / ₂ 2 

n =   

                 e 

Keterangan : 

  n =  jumlah sampel                    

  Zɑ   =  nilai tabel Z 
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   =  standar deviasi               

  e     =  tingkat kesalahan 

 

  (1,96) . (0,25)      
2
 

 = 

        0,05 

 =    96,04               

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel minimal 

sebanyak  96 responden. Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka 

jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan menjadi 100 responden.  

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Sampling Purposive. Menurut Sugiyono (2014:122): “Sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.” Teknik purposive sampling yaitu menentukan syarat yang 

digunakan apabila seseorang diambil sebagai sampel berdasarkan 

pertimbangan dan dianggap bahwa seseorang itu memiliki informasi 

yang diperlukan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 

wajib pajak yang merasakan pelayanan pembuatan SSPD khusus PBB 

pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tanpa diwakili oleh pihak 

lainnya.  

4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:58): “Variabel penelitian adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan 

pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. 

Kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan lima determinan 

kualitas jasa dalam Kotler dan Keller, (2009:52), yaitu :  

1). Keandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang      

dijanjikan dengan andal dan akurat. 

2). Responsivitas, yaitu kesediaan membantu pelanggan dan 

memberikan layanan tepat waktu. 

3). Jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan 

keyakinan. 

4). Empati, yaitu kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian  

pribadi kepada pelanggan. 

5). Wujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan 

bahan komunikasi. 

 

b. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.6 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Item / Pertanyaan Referensi 

Kualitas 

Pelayanan 

Service quality 

dapat 

didefinisikan 

sebagai 

seberapa jauh 

perbedaan 

antara 

kenyataan dan 

Keandalan 1. Kecepatan dalam 

proses pelayanan 

pembuatan SSPD 

PBB. 

Kotler 

dan 

Keller 

(2009:52) 

2. Ketepatan dalam 

proses pelayanan 

pembuatan SSPD 

PBB. 
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harapan 

pelanggan atas 

layanan yang 

diterima 

(Parasuraman, 

et al., 1998, 

dalam 

Rusdiana, 

2014:217). 

3. Jam operasional 

pelayanan SSPD 

PBB sesuai dengan 

prosedur yang 

sudah ditetapkan. 

4. Proses pelayanan 

pembuatan SSPD 

PBB sudah sesuai 

dengan alur 

pelayanan SOP 

yang sudah 

ditetapkan. 

5. Waktu pelayanan 

pembuatan SSPD 

PBB sudah sesuai 

dengan informasi 

yang dijadwalkan. 

Responsivitas 6. Pegawai BKD Kota 

Pontianak selalu 

siap membantu 

wajib pajak untuk  

melakukan 

pembuatan SSPD  

PBB. 

7. Pegawai BKD Kota 

Pontianak selalu 

siap menangani 

setiap keluhan 

wajib pajak pada 

saat pengurusan 

pembuatan SSPD 

PBB. 

8. Pegawai BKD 

Kota Pontianak 

selalu siap untuk 

emberikan 

informasi yang 

dibutuhkan oleh 

wajib pajak yang 

melakukan 

pembuatan SSPD 

PBB. 

9. Pegawai BKD Kota  

Pontianak mampu  

menunjukkan 

kepada wajib 

Jaminan 

Tabel 1.6 

(Lanjutan) 

 

Jaminan 
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pajak rasa 

kepercayaan  

untuk melakukan  

pengurusan 

pembuatan  

SSPD PBB. 

10. Pegawai BKD Kota  

Pontianak melayani 

wajib pajak SSPD 

PBB dengan 

ramah. 

11. Pegawai BKD Kota  

Pontianak bersikap 

sopan dalam  

memberikan 

pelayanan. 

12. Pegawai BKD Kota  

Pontianak memiliki  

pengetahuan yang 

baik tentang 

pembuatan SSPD  

PBB. 

 13. Pegawai BKD Kota  

Pontianak mampu  

memberikan 

penjelasan tentang 

pembuatan SSPD  

PBB kepada wajib 

pajak. 

 

14. Pegawai BKD Kota 

Pontianak mampu  

berkomunikasi 

dengan baik 

dengan wajib 

pajak.  

Empati 

 

15. Pegawai BKD Kota  

Pontianak melayani 

wajib pajak yang 

melakukan  

pembuatan SSPD 

PBB dengan penuh 

perhatian. 

16. Pegawai BKD Kota  

Pontianak melayani 

wajib pajak yang 

melakukan 
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5. Skala Pengukuran 

Untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan skala 

Likert. Menurut Sugiyono (2014:132): “Skala Likert digunakan untuk 

pembuatan SSPD 

PBB dengan sabar. 

17. Pegawai BKD Kota  

Pontianak 

mengutamakan  

pelayanan kepada 

wajib pajak. 

18. Pegawai BKD Kota  

Pontianak 

memahami  

kebutuhan wajib 

pajak. 

19. BKD Kota 

Pontianak 

memberikan 

pelayanan yang  

cepat tanggap 

terhadap  keluhan 

yang dirasakan  

wajib pajak. 

  20. Kelengkapan 

peralatan untuk 

pelayanan, 

misalnya komputer. 

21. Ruang tunggu yang 

luas. 

22. Tempat parkir 

kendaraan yang 

luas. 

23. Pegawai 

berpenampilan 

rapi. 

24. Ketersediaan  

papan alur 

pelayanan tentang 

prosedur 

pembuatan SSPD 

PBB.  

 

Wujud 

Tabel 1.6 

(Lanjutan) 
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mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial”. Peneliti menggunakan skala Likert untuk 

mengukur kualitas pelayanan pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Pontianak. 

Adapun skor pernyataan persepsi dan skor pernyataan harapan 

adalah sebagai berikut : 

                                       Tabel 1.7 

                               Skala Pernyataan 

 

         

 

  

 

6. Analisis Data 

a.  Uji Instrumen 

1).  Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2014:455): “Validitas merupakan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. 

Untuk mengukur kevalidan kuesioner peneliti menggunakan 

software SPSS Statistics 19.0 for Windows. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

Product Moment Pearson. Nilai product moment pearson yang 

diperoleh kemudian akan dibandingkan dengan nilai dari Tabel r 

Nilai Persepsi Harapan 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Tidak Baik 

Tidak Baik 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik 

Sangat Tidak Baik 

Tidak Baik 

Kurang Baik 

Baik 

Sangat Baik 
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dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05, dan jumlah data (n) = 100. 

Kriteria keputusannya adalah:  

a). Jika r hitung > r tabel, maka variabel atau pernyataan 

dinyatakan valid.  

b). Jika r hitung < r tabel, maka variabel atau pernyataan 

dinyatakan tidak valid.  

2).  Uji Reliabilitas 

Menurut Umar (2008:57): “Uji reliabilitas berguna untuk 

menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat 

digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang 

sama”. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat nilai Cronbach’s Alpha. Instrumen dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach’s Alpha sama dengan 0,60 atau lebih. 

 Analisis SERVQUAL  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis Service Quality (SERVQUAL) untuk mengukur persepsi dan 

harapan wajib pajak yang melakukan pembuatan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2016:159): “Model 

SERVQUAL didasarkan pada asumsi bahwa konsumen 

membandingkan  kinerja jasa pada atribut-atribut relevan dengan 

standar ideal/sempurna untuk masing-masing atribut jasa”. 

b. 
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Pengukuran kualitas jasa dalam model SERVQUAL didasarkan pada 

skala multi-item yang dirancang untuk mengukur persepsi dan 

harapan pelanggan, serta gap diantara keduanya. 

Skor SERVQUAL untuk setiap pasang pernyataan dapat 

dihitung berdasarkan rumus (Zeithaml, et al., (1990) dalam Tjiptono 

dan Chandra, 2016:159) berikut : 

 

Data yang diperoleh melalui instrumen SERVQUAL dapat 

dipergunakan untuk menghitung skor gap kualitas pelayanan, yaitu :  

1). Item – by – item analysis, misalnya P1 – H1, P2 – H2 dan  

seterusnya. 

2). Dimension – by – dimension analysis, contohnya    

(P1+P2+P3+P4/4) - (H1+H2+H3+H4/4), di mana P1 sampai P4 

dan H1 sampai H4 mencerminkan empat pertanyaan persepsi dan 

harapan berkaitan dengan dimensi tertentu.  

3).  Perhitungan ukuran tunggal kualitas jasa atau gap SERVQUAL    

yaitu   (P1+P2+P3+P22/22) – (H1+H2+H3+………..+H22/22).  

 

 

 

 

 

 

Skor SERVQUAL =  Skor Persepsi – Skor Harapan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.   JASA 

1. Pengertian jasa 

 Pada dasarnya jasa merupakan semua aktifitas ekonomi yang 

hasilnya tidak berupa produk dalam bentuk fisik dan konstruksi, yang 

digunakan pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan dan 

memberikan nilai tambah atas pemecahan pada masalah yang dihadapi 

konsumen. 

 Kotler, Keller, dan Armstrong dalam Herdiana (2015:103) 

mendefinisikan “Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan 

oleh satu pihak ke pihak lain yang secara positif tidak berwujud dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produksi jasa dapat terikat atau 

tidak terikat pada suatu produk fisik”. 

2. Karakteristik Jasa 

Menurut Gasperz dalam Laksana (2008:86), karakteristik jasa 

terdiri dari 12 karakteristik yaitu :  

a. Pelayanan merupakan output tak berbentuk (intangible output). 

b. Pelayanan merupakan output variabel, tidak standar. 

c. Pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventori, tetapi dapat 

dikonsumsi dalam produksi. 

d. Terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui 

proses pelayanan. 

e. Pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan. 
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f. Keterampilan personil diserahkan atau diberikan secara langsung 

kepada pelanggan. 

g. Pelayanan tidak dapat diproduksi secara masal. 

h. Membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang 

memberikan pelayanan. 

i. Perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat karya. 

j. Fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan. 

k. Pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subyektif. 

l. Option penetapan harga lebih rumit. 

 

3. Klasifikasi Jasa 

Jasa bisa diklasifikasikan berdasarkan beraneka ragam kriteria. 

Menurut Lovelock (1992) dalam Tjiptono (2014:34), jasa dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan sifat tindakan jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas  dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa 

(tangible actions dan intangible actions), sedangkan sumbu 

horizontalnya adalah penerima jasa (manusia dan benda). 

b. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan 

antara perusahaan jasa dan pelanggannya (status keanggotaan dan 

hubungan temporer), sedangkan sumbu horizontalnya adalah sifat 

penyampaian jasa (penyampaian secara berkesinambungan/kontinyu 

dan penyampaian diskret). 

c. Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan 

mempertahankan standar konstan dalam penyampaian jasa 

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat 

customization karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

individual (tinggi dan rendah) dan tingkat kemampuan penyedia jasa 

dalam mempertahankan standar yang konstan (tinggi dan rendah). 

d. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa 

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana 

penawaran jasa menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya 

permintaan puncak (permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa 

penundaan berarti dan permintaan puncak biasanya melampaui 

penawaran), sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat fluktuasi 

permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah). 

 

 



31 
 

 
 

e. Berdasarkan metode penyampaian jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi 

antara pelanggan dan perusahaan jasa (pelanggan mendatangi 

perusahaan jasa, perusahaan jasa mendatangi pelanggan, serta 

pelanggan dan perusahaan jasa melakukan transaksi melalui surat 

atau media elektronik), sedangkan sumbu horizontalnya adalah 

ketersediaan outlet jasa (single site dan multiple sites). 

 

4. Kualitas Jasa 

Bagi perusahaan kualitas jasa sangat penting karena berguna untuk 

mengukur kesenjangan antara persepsi dan harapan yang dirasakan 

konsumen tentang jasa yang diberikan oleh perusahaan. Menurut 

Parasuraman, et al., (1998) dalam Rusdiana (2014:217): “Service quality 

dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 

dan harapan pelanggan atas layanan yang diterima”.  

Kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan lima dimensi 

determinan kualitas jasa menurut Kotler dan Keller (2009:52), yaitu :  

a. Keandalan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang     

dijanjikan dengan andal dan akurat. 

  b. Responsivitas, yaitu kesediaan membantu pelanggan dan 

memberikan layanan tepat waktu. 

c. Jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan 

keyakinan. 

d. Empati, yaitu kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian 

pribadi kepada pelanggan. 

e. Wujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan 

bahan komunikasi. 
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B. Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

   Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur 

negara, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan berfungsi 

sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Di Indonesia istilah pelayanan umum atau pelayanan 

masyarakat dianggap memiliki kesamaan arti dengan penggunaan istilah 

pelayanan publik (public service). Pelayanan publik (public service) oleh 

birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi 

aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. 

Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik dimaksudkan 

untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara 

kesejahteraan (welfare state).  

   Sementara istilah publik, yang berasal dari Bahasa Inggris (public), 

dapat diartikan sebagai sekelompok kecil atau sekelompok besar yang 

terdiri dari orang-orang banyak maupun sedikit yang memiliki tingkat 

perhatian yang cukup tinggi terhadap suatu hal yang sama. Dalam hal ini, 

pelayanan publik merujuk pada pengertian masyarakat atau umum. Oleh 

sebab itu, ketiga istilah tersebut dipergunakan bersamaan dan tidak 

memiliki perbedaan yang mendasar. 

   Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 63/2003 dalam 

Rahmayanty, (2010:85) diuraikan bahwa:“Pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 
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publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

   Peningkatan pelayanan merupakan syarat mutlak untuk 

meningkatkan citra yang kurang baik terhadap kinerja aparatur 

pemerintah agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang 

diberikan. Menurut  Daryanto dan Setyabudi (2014:1): “Pelayanan prima 

adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan 

maupun di luar perusahaan”. 

   Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan 

penyusunan standar pelayanan yang dapat menjadi tolak ukur pelayanan 

yang berkualitas. Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat 

dengan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan memberikan suatu 

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat 

dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan di mana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan 

pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan.  

2. Asas - Asas Pelayanan Publik  

Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN 

63/2003 dalam Daryanto dan Setyabudi, (2014:142) sebagai berikut : 

a. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak, 

disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. 
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b. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

d. Partisipasi 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

 

3. Klasifikasi Pelayanan Publik 

Daryanto dan Setyabudi (2014:137-141) mengemukakan bahwa  

pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: 

a. Pelayanan Kebutuhan Dasar 

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh 

pemerintah meliputi : 

1).  Kesehatan 

       Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, 

maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang 

dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. 

2).  Pendidikan Dasar 

 Bentuk pelayanan  dasar lainnya adalah pendidikan dasar. Sama 

halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk 

investasi sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa akan 

sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian pemerintah 

terhadap pendidikan masyarakatnya. 

3).  Bahan Kebutuhan Pokok 

   Selain kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga harus 

memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan 

kebutuhan pokok,  misalnya : beras, gula, minyak, dll. 

b. Pelayanan Umum 

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai 

instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan 
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pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang 

harus diberikan pemerintah terbagi dalam empat kelompok, yaitu : 

1).  Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, 

misalnya : pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat 

Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, 

dan sebagainya. 

2).   Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai  

bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya : 

jaringan   telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air 

bersih. 

3).   Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

jasa   yang dibutuhkan oleh publik, misalnya : pendidikan tinggi 

dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, 

drainase, jalan dan trotoar, penanggulangan bencana : banjir, 

gempa, gunung meletus, dan kebakaran, pelayanan sosial 

(asuransi atau jaminan sosial/social security). 

4).   Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum 

dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik 

yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.  

 

  Menurut Lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam 

SANKRI Buku III (2004:185) dalam Daryanto dan Setyabudi 

(2014:141), jenis-jenis pelayanan publik adalah:  

a.   Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang 

terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan 

KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian. 

b.   Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat 

yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk 

memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan 

aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi 

penyediaan  jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, 

dan lainnya. 

c.  Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan 

utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan 

transportasi lokal. 

d.   Pelayanan sandang, pangan, dan papan adalah jenis pelayanan yang   

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan 

perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, 

dan perumahan murah. 
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e.   Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari 

sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan 

sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 

ketenaga kerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. 

 

C. Pajak  

1.   Pengertian Pajak 

Menurut Sumitro dalam Suandy (2013:2): “Pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama dalam membiayai public investment”.  

Menurut Muljono (2010:10):  

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak sesuai Pasal 1 angka 10 UU 

Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009, adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 

Menurut Suandy (2013:37):  

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk 

ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 

Menurut Diana dan Setiawati (2014:437): “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 besar pajak”. 

Pengertian dasar yang berkaitan dengan PBB dalam Diana dan 

Setiawati, (2010:749) adalah sebagai berikut : 

a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. 
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b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian 

bangunan adalah : 

1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 

2).  Jalan tol; 

3).  Kolam renang; 

4).  Pagar mewah; 

5).  Tempat olah raga. 

2.   Pengelompokan Pajak 

        Menurut Mardiasmo (2013:5), pajak dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

 a. Pajak Menurut Golongannya: 

1).  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan  kepada orang 

lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 

2). Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai. 

 

 b.   Pajak Menurut Sifatnya: 

1).  Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib 

pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. 

2).  Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

 

3.   Fungsi Pajak 

Menurut Suandy (2013:12-13), fungsi pajak antara lain 

sebagai berikut : 

a.  Fungsi finansial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. 
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b.  Fungsi mengatur (regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat 

untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun 

politik dengan tujuan tertentu. 

 

4.   Asas Pemungutan Pajak 

     Menurut Mardiasmo (2013:7), ada tiga asas dari pemungutan   

suatu pajak, yaitu : 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib 

pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang  

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 

wajib pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

 Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber  

 di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak  

 Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak,  

fungsi pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh bagian Pembinaan 

Financial dan Materil Seksi Pajak/Retribusi Daerah pada Sekretariat 

Kotapraja Pontianak. Dasar pengelolaan pendapatan daerah adalah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah. 

Sejalan dengan itu maka pada Tahun 1962 untuk mendukung operasional 

pungutan pajak dan retribusi daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah, antara 

lain : Perda untuk merubah pertama kalinya peraturan dalam pengadaan dan 

penagihan pajak kereta angin (sepeda) dalam Kotapraja Pontianak, Perda 

untuk merubah pertama kalinya peraturan pajak pendaftaran pajak perusahaan 

Kotapraja Pontianak, Perda untuk merubah pertama kalinya peraturan pajak 

kendaraan dalam Kotapraja Pontianak, Perda Kotapraja Pontianak tentang 

pemungutan pajak pemotongan hewan, Perda Kotapraja Pontianak tentang 

pemungutan pajak pembangunan tingkat 1 dan peraturan tentang pajak 

tontonan umum dalam Daerah Kotapraja Pontianak. 
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 Untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

Kota Pontianak, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas dibentuklah Dinas Pajak Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Pontianak dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1978. Seiring 

semakin berkembangnya dan meluasnya Dinas Pajak Daerah, melalui 

Keputusan Nomor 973-1175 tanggal 29 Maret 1988 Menteri Dalam Negeri 

merubah Dinas Pajak Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. 

 Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 

tentang pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak, maka nama Dinas 

Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak berubah menjadi 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya dikukuhkan 

melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana 

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2011. 

 Penetapan baru dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 

2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru maka 

nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak berubah kembali untuk yang 

ketiga kalinya menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang 

ditetapkan pada Tanggal 7 Desember 2016 dan diresmikan pada Tahun 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah membuat Undang-Undang 
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Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembar daerah Kota 

Pontianak Tahun 2016 Nomor 7 Pasal 24. Sesuai dengan pasal 22 tahun 2016  

semua ketentuan dan pelaksanaan yang telah diatur dan ditetapkan sebelum 

Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.  

B. Visi, Misi, dan Motto Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

1. Visi  

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang mendukung 

percepatan pembangunan perekonomian daerah”. Makna dari pernyataan 

di atas menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

harus tetap menjadi motor penggerak dalam mencari peluang-peluang 

yang memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebesar-

besarnya dalam rangka untuk membiayai pembangunan daerah yang 

berkesinambungan. 

2. Misi 

Misi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah : 

a. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan 

keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur. 

b. Optimalisasi peningkatan penerimaan daerah. 

c. Mewujudkan intensitas pengendalian dan evaluasi terhadap 

penerimaan daerah. 
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3. Motto 

Motto Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah : “Pajakku 

untukmu Kota Pontianakku, proses tepat, pelayanan cepat, realisasi 

meningkat”. 

C. Struktur Organisasi 

 Suatu perusahaan didirikan tentunya mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai melalui serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dan dijalankan, 

sehingga harus ada sekelompok orang yang membantu dalam menangani 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, atau 

adanya pembagian kerja. Begitu pula dengan Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak terlihat bahwa pucuk pimpinan yang ada dalam organisasi 

melimpahkan wewenangnya kepada satuan organisasi di bawahnya dalam 

bidang pekerjaan tertentu, sesuai bidang tugasnya masing-masing. 

 Schein (2002) dalam Anoraga (2011:161) mengatakan bahwa 

“Organisasi merupakan koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang telah 

direncanakan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu bersama melalui 

pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan 

tanggung jawab”.  

 Hasibuan (2014:128) mengatakan bahwa “Struktur organisasi adalah 

suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan 

organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan 

pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem 

pimpinan organisasi”.  
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 Struktur organisasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak adalah menggunakan struktur organisasi staf dan fungsional dalam 

rangka pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan bagian  kerja sehingga 

pekerjaan dapat terorganisasi dengan baik dan tidak saling tumpang tindih. 

Secara lebih jelas struktur organisasi pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut : 

Gambar 3.1 

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

Struktur Organisasi 

Tahun 2017 

 

 
 
         Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

 

Secara garis besarnya tugas dan tanggung jawab masing-masing 

fungsi dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1. Kepala Dinas 

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas memimpin, 

membina dan merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan 

umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah 

berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 

b. Perumusan rencana kerja di bidang pendapatan daerah; 

c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; 

d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pendapatan daerah; 

e. Penyelenggaraan perizinan di bidang pendapatan daerah; 

f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan 

daerah; 

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendapatan daerah yang diberikan 

oleh Walikota. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok mengatur 

sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu 

berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. 
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3. Sekretaris Dinas 

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan 

merumuskan kebijakan, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi di 

bidang sekretaris. Sekretaris Dinas mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang sekretaris; 

b. Perumusan rencana kerja di bidang sekretaris; 

c. Penyelengaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang sekretaris; 

d. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang sekretaris; 

e. Pembinaan teknis di bidang sekretaris; 

f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sekretaris; 

g. Pengelolaan administrasi sekretaris; 

h. Pelaksanaan tugas lain di bidang sekretaris yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

4. Kepala Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Piutang 

Kepala Bidang Pendaftaran, Penetapan, dan Piutang mempunyai 

tugas pokok adalah  menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan 

teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan 

teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pendaftaran, penetapan, dan 

piutang. Kepala Bidang Pendaftaran, Penetapan, dan Piutang mempunyai 

fungsi : 

a. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

pendaftaran, penetapan dan piutang; 
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b. Penyusunan rencana kerja di bidang pendaftaran, penetapan dan 

piutang; 

c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pendaftaran, penetapan, dan 

piutang; 

d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pendaftaran, 

penetapan dan piutang; 

e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran, 

penetapan, dan piutang; 

f. Penyiapan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran, 

penetapan, dan piutang; 

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendaftaran, penetapan dan piutang 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

5. Kepala Bidang Data dan Pembukuan 

Kepala Bidang Data dan Pembukuan mempunyai tugas pokok yaitu 

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan 

pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi 

di bidang data dan pembukuan. Kepala Bidang Data dan Pembukuan 

mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang data 

dan pembukuan; 

b. Penyusunan rencana kerja di bidang data dan pembukuan; 

c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang data dan pembukuan; 
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d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang data dan 

pembukuan; 

e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang data dan 

pembukuan; 

f. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang data dan 

pembukuan; 

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang data dan pembukuan yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Pembukuan. 

6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan 

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan 

adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, 

menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, 

pelaporan dan evaluasi di bidang pengawasan dan pengembangan. 

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan 

dan pengembangan; 

b. Penyusunan rencana kerja di bidang pengawasan dan 

pengembangan; 

c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengawasan dan 

pengembangan; 

d. Penyelengaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pengawasan 

dan pengembangan; 
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e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan 

dan pengembangan; 

f. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang pengawasan 

dan pengembangan; 

g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan dan pengembangan 

yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

D. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak 

(Lembaran Daerah Tahun 2004 No.43 seri D No.10) dan Peraturan Walikota 

Pontianak Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian 

Tugas Jabatan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, adapun tugas 

pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah : 

1. Tugas Pokok  

  Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga di bidang pendapatan 

daerah juga dituntut agar dapat mengemban perannya sebagai 

koordinator dalam bidang pendapatan daerah yang sekaligus juga 

melakukan pengelolaan beberapa jenis pajak serta sebagai pelaksana 

dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

2. Fungsi BKD 

        Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan 

dan pembinaan di bidang pendapatan. 
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b. Melakukan perencanaan, pendaftaran, pendapatan, penetapan, 

penagihan, penyetoran, pembukuan, pelaporan dan pengawasan 

terhadap pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya. 

c. Penetapan angsuran dan penundaan pembayaran, keberatan dan 

banding, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan 

dan penghapusan dan pengenaan sanksi administrasi serta 

pengembalian kelebihan pembayaran. 

d. Membantu melakukan pendataan, penyampaian Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang (SPPT), penagihan dan pembukuan serta pelaporan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah. 

e. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Keuangan 

Daerah. 

f. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional. 

E. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Menurut Nawawi dalam Sulistiyani dan Rosidah (2009:11): “Sumber 

daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi 

(disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan)”.  

Sumber Daya Aparatur/Pegawai yang ada pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Pontianak berdasarkan unit kerja, jenis kelamin, pendidikan dan 

golongan dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 

    Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, jumlah 

pegawai berdasarkan unit kerja pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : 

                                                             Tabel 3.1 

                                   Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

                          Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja 

 Tahun 2017 

 

No Unit Kerja Jumlah Pegawai 

1 Sekretariat 17 orang staf 

2 Bidang Pengawasan dan 

Pengembangan 

15 orang staf 

3 Bidang Data dan 

Pembukuan 

11 orang staf 

4 Bidang Pendaftaran, 

Penetapan dan Piutang 

12 orang staf 

           Jumlah pegawai 55 orang staf 
                     Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

        Tabel 3.1 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan unit kerja 

yaitu sekretariat, bidang pengawasan dan  pengembangan, bidang data dan 

pembukuan, dan bidang pendaftaran, penetapan dan piutang. Jumlah unit 

kerja yang paling banyak pegawai berada pada bagian sekretariat sebanyak 

17 orang staf, dan jumlah pegawai yang paling sedikit berada pada bidang 

data dan  pembukuan sebanyak 11 orang staf. 

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, jumlah 

pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut : 
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                                                   Tabel 3.2 

                                    Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

                    Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

                                                  Tahun 2017 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 

1 Perempuan 24 orang 

2 Laki-laki 31 orang 

Jumlah 55 orang 
                                 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

Tabel 3.2 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. 

Jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang dan jumlah 

pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 orang.  

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, jumlah 

pegawai berdasarkan latar belakang pendidikannya dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 berikut : 

                                              Tabel 3.3 

                                    Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

      Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

                                             Tahun 2017 

  

No Pendidikan Jumlah Pegawai 

1 Magister (S2) 7 Orang 

2 Sarjana (S1) 25 Orang 

3 Diploma (D3) 7 Orang 

4 SMA 14 Orang 

5 SMP 1 Orang 

6   SD 1 Orang 

 Jumlah 55 Orang 
                         Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

Tabel 3.3 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan latar belakang 

pendidikannya. Jumlah pegawai paling banyak adalah sarjana (S1) 
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sebanyak 25 orang, dan jumlah pegawai paling sedikit adalah lulusan SD 

dan SMP sebanyak 1 orang.  

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, jumlah 

pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut : 

                                                  Tabel 3.4 

                                     Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

                         Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

                                                Tahun 2017 

 

No Golongan Jumlah Pegawai 

1 Golongan IV 4 Orang 

2 Golongan III 37 Orang 

3 Golongan II 12 Orang 

4 Golongan I 2  Orang 

Jumlah 55 Orang 
                                  Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2017 

Tabel 3.4 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan. 

Jumlah pegawai golongan III sebanyak 37 orang termasuk komposisi yang 

terbanyak,  dan jumlah golongan I sebanyak 2 orang.  

F. Jadwal Pelayanan 

Jadwal pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

sebagai berikut : 

a. Jam Kerja 

Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak masuk kerja Pukul 

07.30 WIB dan pulang kerja Pukul 15.15 WIB. 

b. Waktu Pelayanan  

Adapun jadwal pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak sebagai berikut : 
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1. Senin s/d Kamis Pukul 08:00-12:00 WIB 

Istirahat Pukul 12:00-13:00 WIB 

Pulang Kerja Pukul 15:15 WIB 

2. Jum’at Pukul 08:00-11:00 WIB 

Istirahat Pukul 12:00-13:00 WIB 

Pulang Kerja Pukul 15:15 WIB 

G. Gaji Pegawai 

Adapun gaji dan tunjangan pegawai berdasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 sesuai dengan 

pangkat, golongan dan masa kerja. Tunjangan Daerah Kespeg 

(Kesejahteraan Pegawai) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2012 Tanggal 19 September 2012. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Kuesioner disebarkan kepada 100 orang yang melakukan Pembuatan 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

pada Badan Keuangan Daerah  Kota Pontianak. Karakteristik  responden 

dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, penghasilan per bulan. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan 

kepada responden, diperoleh karakteristik responden sebagai berikut: 

1. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

                           Tabel 4.1 

 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

     

                                   

        Sumber : Data Olahan, 2018 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.1 dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar (64%) responden berjenis kelamin 

laki-laki. 
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No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-Laki 64 64 

2 Perempuan 36 36 

 Total 100 100 
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2. Usia Responden 

Usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

                         Tabel 4.2 

     Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

 

No Usia (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

1 25 – 35 41 41 

2 36 – 45 32 32 

3 46 – 55 18 18 

5 > 55 9 9 

 Total 100 100 

     Sumber : Data Olahan, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar (41%) responden berusia antara 25 – 35 tahun. 

3. Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan terakhir  responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut :   

                        Tabel 4.3 

Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

No Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SMP 5 5 

2 SMA/SMK 42 42 

3 D3 11 11 

4 D4 1 1 

5 S1 37 37 

6 S2 4 4 

 Total 100 100 
                       Sumber : Data Olahan, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar (42%) responden adalah lulusan SMA/SMK. 
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4. Pekerjaan Responden  

Pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel  

berikut: 

                         Tabel 4.4 

Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 Pegawai Swasta 74 74 

2 PNS 5 5 

3 Wirausaha 9 9 

4 Buruh 2 2 

5 Ibu rumah tangga 6 6 

6 Pensiunan 4 4 

 Total 100 100 
                      Sumber : Data Olahan, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar (74%) responden adalah karyawan swasta. 

5. Penghasilan Responden Per Bulan  

Penghasilan responden per bulan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

    Tabel 4.5 

Jumlah Responden Berdasarkan Penghasilan 

 
 

 

 

 

        

No Penghasilan (Rp) Jumlah Persentase (%) 

1 0 – 1.999.999 20 20 

2 2.000.000 – 3.999.999 57 57 

3 4.000.000 – 5.999.999 13 13 

4 6.000.000 – 7.999.999 4 4 

5 8.000.000 – 15.999.999 6 6 

 Total 100 100 

Sumber: Data Olahan, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.5  dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian 

besar (57%) responden berpenghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 – 

Rp.3.999.999,00. 

B. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2014:455): “Uji validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian 

dengan data yang dilaporkan oleh peneliti”. Metode yang digunakan 

untuk uji validitas adalah metode Product Moment Pearson, yaitu dengan 

mengkorelasikan antara skor item pertanyaan/pernyataan dengan total 

skor item pertanyaan/pernyataan. Instrumen pengukuran dikatakan valid 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukan pengukuran tersebut. Angka korelasi yang diperoleh r 

hitung akan dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat signifikansi 0,05.  

Hasil uji validitas instrumen variabel persepsi (X) dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 berikut: 
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 Tabel 4.6 
    Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Persepsi (X) 

No. 
Item 

Pertanyaan 

Hasil 

Korelasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

0,05 

1 P1 0,413 0,195 Valid 

2 P2 0,596 0,195 Valid 

3 P3 0,325 0,195 Valid 

4 P4 0,277 0,195 Valid 

5 P5 0,422 0,195 Valid 

6 P6 0,453 0,195 Valid 

7 P7 0,581 0,195 Valid 

8 P8 0,578 0,195 Valid 

9 P9 0,421 0,195 Valid 

10 P10 0,318 0,195 Valid 

11 P11 0,389 0,195 Valid 

12 P12 0,431 0,195 Valid 

13 P13 0,422 0,195 Valid 

14 P14 0,381 0,195 Valid 

15 P15 0,444 0,195 Valid 

16 P16 0,238 0,195 Valid 

17 P17 0,528 0,195 Valid 

18 P18 0,400 0,195 Valid 

19 P19 0,696 0,195 Valid 

20 P20 0,311 0,195 Valid 

21 P21 0,509 0,195 Valid 

22 P22 0,542 0,195 Valid 

23 P23 0,273 0,195 Valid 

24 P24 0,528 0,195 Valid 

 Sumber: Data Olahan, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua item dikatakan valid 

karena r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dilanjutkan untuk 

pengujian selanjutnya.  

Hasil uji validitas instrumen variabel harapan (Y) dapat dilihat 

pada Tabel 4.7 berikut: 
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    Tabel 4.7 
     Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Harapan (Y) 

No. 
Item 

Pertanyaan 

Hasil 

Korelasi 

(rxy) 

r Tabel 
Kesimpulan 

0,05 

1 H1 0,351 0,195 Valid 

2 H2 0,351 0,195 Valid 

3 H3 0,565 0,195 Valid 

4 H4 0,449 0,195 Valid 

5 H5 0,534 0,195 Valid 

6 H6 0,658 0,195 Valid 

7 H7 0,710 0,195 Valid 

8 H8 0,595 0,195 Valid 

9 H9 0,579 0,195 Valid 

10 H10 0,643 0,195 Valid 

11 H11 0,594 0,195 Valid 

12 H12 0,626 0,195 Valid 

13 H13 0,636 0,195 Valid 

14 H14 0,482 0,195 Valid 

15 H15 0,551 0,195 Valid 

16 H16 0,602 0,195 Valid 

17 H17 0,483 0,195 Valid 

18 H18 0,494 0,195 Valid 

19 H19 0,559 0,195 Valid 

20 H20 0,577 0,195 Valid 

21 H21 0,491 0,195 Valid 

22 H22 0,346 0,195 Valid 

23 H23 0,305 0,195 Valid 

24 H24 0,347 0,195 Valid 

 Sumber: Data Olahan, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua item dikatakan valid 

karena r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dapat dilanjutkan untuk 

pengujian selanjutnya. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur dapat diandalkan untuk digunakan lebih lanjut. Hasil uji 

reliabilitas instrumen variabel persepsi (X) dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut: 
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                         Tabel 4.8 

                         Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Persepsi (X) 

 

 
 

 
   Sumber: Data Olahan, 2018 

Hasil uji reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,813, lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item pengukur variabel persepsi dalam 

kuesioner adalah reliabel.  

Sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen variabel harapan (Y) 

dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:  

                          Tabel 4.9 

                          Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Harapan (Y) 

 

 

 

 
   Sumber: Data Olahan, 2018 

Hasil  uji reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,885, lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item pengukur variabel harapan dalam 

kuesioner adalah reliabel.  

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.813 24 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.885 24 
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C. Analisis Kesenjangan Antara Persepsi dengan Harapan Pelayanan 

Pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Khusus Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada para responden, 

maka dapat diketahui persepsi dan harapan responden terhadap kualitas 

pelayanan pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Untuk 

memudahkan rekapitulasi jawaban responden, maka dibuat kriteria sebagai 

berikut : 

Persepsi (Kenyataan) Harapan (Keinginan) 

STP (Sangat Tidak Baik) = 1 STP (Sangat Penting) = 1 

TB (Tidak Baik) = 2 TB (Tidak Penting) = 2 

KB (Kurang Baik) = 3 KB (Kurang Penting) = 3 

B (Baik) = 4 B (Penting) = 4 

SB (Sangat Baik) = 5 SB (Sangat Penting) = 5 

 

Metode analisis yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara 

persepsi dan harapan pada pelayanan pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah 

(SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Pontianak adalah dengan menggunakan metode SERVQUAL. 

Jika skor persepsi sama atau lebih tinggi dari skor harapan maka 

akan diperoleh nilai (+), artinya kualitas pelayanan pembuatan Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah baik. 
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Jika skor persepsi lebih rendah dari skor harapan maka diperoleh nilai (-), 

artinya kualitas pelayanan pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak baik. 

1. Keandalan 

Meliputi kemampuan unit pelayanan pembuatan Surat Setoran 

Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak  dalam melaksanakan jasa yang 

dijanjikan dengan andal dan akurat. Penilaian responden terhadap atribut 

dimensi keandalan dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut : 

         Tabel 4.10 

               Penilaian Responden Terhadap Atribut Dimensi Keandalan 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

SERVQUAL dimensi keandalan menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar 

-0,77. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap dimensi 

keandalan lebih rendah dari harapan responden. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dimensi keandalan pembuatan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah tidak baik.   
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2. Responsivitas 

Meliputi kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan 

tepat waktu. Penilaian responden terhadap atribut dimensi responsivitas 

dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut : 

                                     Tabel 4.11 

Penilaian Responden Terhadap Atribut Dimensi Responsivitas 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

SERVQUAL dimensi responsivitas menunjukkan nilai negatif yaitu 

sebesar -0,55. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap dimensi 

responsivitas lebih rendah dari harapan responden. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dimensi responsivitas pembuatan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah tidak baik. 

3. Jaminan 

Meliputi pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan 

mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan. Penilaian 

responden terhadap atribut dimensi jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.12 

berikut : 
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                                    Tabel 4.12 

Penilaian Responden Terhadap Atribut Dimensi Jaminan 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

SERVQUAL dimensi jaminan menunjukkan nilai negatif yaitu Sebesar    

-0,45. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap dimensi jaminan 

lebih rendah dari harapan responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dimensi jaminan pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak adalah tidak baik.  

4. Empati 

Meliputi kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian 

pribadi kepada pelanggan. Penilaian responden terhadap atribut dimensi 

empati dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut : 

                                     Tabel 4.13 

   Penilaian Responden Terhadap Atribut Dimensi Empati 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor 

SERVQUAL dimensi empati menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar       

-0,36. Hal ini berarti bahwa persepsi responden terhadap dimensi empati 

lebih rendah dari harapan responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dimensi empati pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak adalah tidak baik.  

5. Wujud 

Meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan 

komunikasi. Penilaian responden terhadap atribut dimensi wujud dapat 

dilihat pada Tabel 4.14 berikut : 

                                  Tabel 4.14 

  Penilaian Responden Terhadap Atribut Dimensi Wujud 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor SERVQUAL 

dimensi wujud menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar -0,17. Hal ini 

berarti bahwa persepsi responden terhadap dimensi wujud lebih rendah 

dari harapan responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi 

wujud pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota 

Pontianak adalah tidak baik. 
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Berdasarkan hasil analisis SERVQUAL masing-masing dimensi, 

dapat dilihat skor SERVQUAL pembuatan SSPD khusus PBB pada Tabel 

4.15 berikut : 

               Tabel 4.15 

                                 Skor Servqual Pembuatan SSPD Khusus PBB 

                                Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak 

 

No Dimensi Skor SERVQUAL 

1 Keandalan -0,77 

2 Responsivitas -0,55 

3 Jaminan -0,45 

4 Empati -0,36 

5 Wujud -0,17 

 Rata-rata -0,46 
                         Sumber : Data Olahan, 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor rata-rata 

SERVQUAL pembuatan SSPD khusus PBB menunjukkan nilai negatif yaitu 

sebesar -0,46. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) khusus Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah tidak 

baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (64%), berusia antara 

25-35 tahun  (41%), pendidikan terakhir SMA/SMK (42%), karyawan 

swasta (74%), dan memiliki penghasilan per bulan Rp.2.000.000,00 – 

Rp.3.999.999,00 (57%). 

2. Skor SERVQUAL variabel kualitas pelayanan pembuatan SSPD khusus 

PBB pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah sebesar -0,46, 

artinya kualitas pelayanan pembuatan SSPD khusus PBB pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Pontianak adalah tidak baik.   

3. Skor SERVQUAL dimensi keandalan sebesar -0,77, responsivitas 

sebesar -0,55, jaminan sebesar -0,45, empati sebesar -0,36, dan wujud 

sebesar -0,17. 
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B. Saran 

      Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka 

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak harus lebih responsif terhadap 

setiap keluhan, tanggapan, dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak 

sehingga wajib pajak akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. 

2. Para pegawai di pemerintahan harus lebih meningkatkan lagi kinerja 

yang selalu siap sedia dan cepat tanggap dalam menanggapi setiap 

kebutuhan dari wajib pajak dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan dan respon cepat dalam pelayanan. 

3. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan seperti tempat duduk, 

penambahan loket pembayaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana 

yang memadai agar nantinya wajib pajak merasa nyaman dan aman pada 

saat membayar pajak dan puas dengan pelayanan yang diberikan. 
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