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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Maping Jurnal 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian terkait 

dengan Efektivitas Pelayanan Publik. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara 

lain:  

1. Vichy Tesioja (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Vichy Tesioja (2014) berjudul “Efektivitas 

Pelayanan Publik pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota 

Makassar”. Dengan rumusan masalah, “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Publik 

pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Makassar?”. Tujuan 

dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan  

publik di Kota Pangkalpinang. Metode yang digunakan Penelitian ini bersifat 

penelitian kualitatif, karena menggunakan data-data yang obyektif berdasarkan 

tanggapan informan. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis dan sumber data 

yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

pelayanan publik yang diterapkan belum efektif sesuaidengan prosedur dan 

mekanisme yang berlaku di Kantor Samsat Kota Makassar. Masih banyak publik 

yang kurang memahami persyaratan pendaftaran yang harus dipersiapkan dan 

dilengkapi untuk proses pada mekanisme pelayanan yang sesuai jenis kebutuhan 

pengurusan yang diinginkan publik. Tidak efektifnya pelayanan publik dalam 
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pengurusan kendaraan bermotor akibat penerapan dimensi pelayanan tidak diterapkan 

dengan baik oleh pihak Samsat Kota Makassar, sehingga publik merasa pelayanan 

yang diberikan belum menunjukkan pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, 

kurang terbuka, tidak efisien, walaupun pelayanan yang diberikan sudah ekonomis 

dan adil. 

2. Nur Mega Hidayati  (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mega Hidayati (2014) berjudul “Efektivitas 

Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Perspektif Pengguna 

Pelayanan di Kepolisian Resort Mojokerto”. Dengan rumusan masalah, “Bagaimana 

Efektivitas Pelayanan Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam Perspektif 

Pengguna Layanan di Polres Mojokerto?”.. Metode yang digunakan adalah kualitatif 

diskriptif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, 

hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif menujukkan bahwa 

Terlihat efektif dari pelayanan sumber daya dilihat dari kemampuan petugas dalam 

berinteraksi dan memberikan informasi tentang pembuatan SIM, dan tarif pelayanan 

dapat dikatakan efektif karena tarif pelayanan dalam pembuatan SIM terjangkau oleh 

masyarakat, dalam sarana penunjang tidak efekif,karena sarana di ruang tunggu tidak 

ada pengeras suara dan juga tidak memiliki ruang tunggu untuk ujian praktek, 

sedangkan di ruang ujian teori jarak tempat duduk terlalu sempit dan layar pertanyaan 

tidak jelas.dalam batas waktu pelayanan pembuatan SIM tidak efektif karena terdapat 

beberapa keluhan dari masyarakat.jumlah dan mutu barang/jasa belum efektif karena 

efektif karena jumlah pendaftaran dalam 1 hari ada 100 tetapi yang keluar rata – rata 
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40 – 50 setiap harinya,. Karena pemohon SIM sering 

gagal dalam ujian praktek dan ujian teori, batas waktu sudah efektif krena dalam 

melayani masyarakat dalam pembuatan SIM batas waktu sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku,Tata cara belum efektif karena dari petugas pelayanan yang 

menunjukkan tahap-tahap tata cara pelayanan tidak dijalankan sesuai dengan aturan 

yang berlaku dalam pembuatan SIM. 

3. Lidya Christine Montung (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Lidya Christine Montung (2014) berjudul “Efektivitas 

Pelayanan Publik dibidang Kependudukan (Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP di 

Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung”.  Dengan rumusan 

masalah, “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Publik dalam Pelayanan Pembuatan KTP di 

Kelurahan Manembo-nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung?”. Dalam penelitian ini, 

penulis tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh akan dianalisis 

serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian dilapangan. 

Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan 

menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan efektifitas 

pelayanan publik dalam pelayanan pembuatan KTP dan legalisir KTP. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat terhadap efektifitas pelayanan publik di Kelurahan 

Manembo-nembo atas sudah terlaksana cukup baik. Hal ini terbukti dari 

hasil jawaban para responden berdasarkan hasil penelitian dilihat dari 

indikator yaitu : 
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1. Ketepatan waktu 

2. Biaya 

3. Keadilan dalam pemberian pelayanan 

Dari ketiga indikator tersebut yang menunjukkan hasil responden 

berada pada kategori cukup. Walaupun dalam penelitian informasi 

pada masyarakat tentang tarif dalam pembuatan KTP berbeda dengan 

informasi yang diberikan dari lurah. Pelayanannya sudah cukup baik 

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat . tetapi lebih baik lagi 

apabila lebih ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

2.  Adapun mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas 

pelayanan  

  publik di Kelurahan Manembo-nembo atas berdasarkan hasil penlitian   

  adalah : 

a. Sumber Daya Aparatur 

Pelayanan akan berjalan maksimal jika didukung oleh sumber 

daya manusia yang memadai dan memiliki tingkat kemampuan 

fungsional pelayanan di Kelurahan Manembonembo Atas. Aparat 

pelayanan yang bertugas di Kelurahan merupakan lulusan Sarjana, 

sehingga dapat dipastikan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat telah berjalan dengan maksimal. 

b. Sarana dan Prasarana 
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Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu penunjang 

berjalannya suatu proses pelayanan publik seperti halnya dengan 

Sumber Daya Manusia di Kelurahan manembonembo atas. Sarana dan 

prasarana fasilitas pelayanan publik yang ada di kantor telah 

mencukupi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa nyaman 

jika datang ke kantor melakukan pengurusan. 

4. Pedrito  Dos Santos, Andy Fefta Wijaya, dan Hermawan (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Pedrito dos santos, dkk (2015) berjudul 

“Efektifitas pelayanan dan pengawasan dalam upaya meningkatkan penerimaan 

pajak”. Dengan rumusan masalah “bagaimana efektifitas pelayanan dan pengawasan 

di kantor Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste ?”. Dalam penelitian 

menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptik, tujuan 

penelitian ini untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warga negaranya.  

Hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini adalah pertama, sistem 

pelayanan yang sentralistik tidak mencerminkan sistem pelayanan yang baik, merata, 

adil, efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan masyarakat, kedua, proses 

pengawasan yang dilakukan kantor Direktorat Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste 

sudah berjalan baik namun belum maksimal, ketiga pimpinan kantor Direktorat 

Jenderal (DITJEN) Pajak Timor Leste sangat jarang melakukan evaluasi terhadap 

kinerja kerja pegawai sehingga pemimpin kurang mengetahui sejauh mana 

pencapaian pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan keempat, 

orientasi perubahan dan langkah perbaikan untuk mewujudkan terciptanya 
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administrasi perpajakan yang baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat dengan sistem administrasi, fungsi dan organisasi kelembagaan yang 

baik, didukung kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang professional. 

Pelayanan yang diberikan juga perlu memenuhi beberapa asas dalam proses 

administrasi perpajakan yakni dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat 

wajib pajak, memiliki kepastian hukum yang jelas, memenuhi asas efisiensi dalam 

proses pelayanan dan pembayaran pajak dan memenuhi asas kesederhanaan mengenai 

proses peraturan sistem administrasi perpajakan yang ada. 

5. Johan Primananda Putra (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh johan primananda putra berjudul “Efektifitas 

Pelayanan Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Secara Online (e-Registration) di kantor 

Pelayanan Wajib Pajak Pratama Surakarta, Studi Pendaftaran NPWP Wajib Pajak 

Orang Pribadi”. Dengan rumusan masalah bagaimana efetifitas pelayanan sistemn 

pendaftaran wajib pajak secara online (e-registration) di kantor pelayanan wajib pajak 

pratama, Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas e-

registration dalam pelayanan NPWP orang pribadi dikantor pelayanan pajak kota 

Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskripttif.  

Hasil penelitian ini diukur dengan tiga indikator yang ada, yaitu adaptasi, 

integrasi dan pencapaian tujuan. Adaptasi bahwa kesiapan karyawan sudah cukup 

siap dalam melayani pendaftaran NPWP melalui e-registration, sarana dan prasarana 

yang digunakan sudah siap dan mencukupi untuk melayani masyarakat. Integrasi 

Kantor Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi untuk menarik simpati atau perhatian 
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masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sosialisasi diberbagai 

media seperti diradio dan siaran televise sudah dilakukan. Antusias masyarakat juga 

beragam. Pencapaian tujuan setiap tahun target mengalami kenaikan dan penerimaan 

juga bertambah. Pendaftaran menggunakan e-registration sebenarnya mendapat 

respon cepat dari Kantor Pelayanan Pajak. Akan tetapu penyampaian surat keterangan 

Terdaftar dan kartu NPWP ketangan wajib pajak masih tergolong lama. Dari 

penelitian menunjukkan bahwa dua indikator adaptasu dan integrasi tersebut sudah 

memenuhi criteria efektif. Akan tetapi criteria pencapaian tujuan belum memenuhi 

criteria efektifitas. Hal ini disebabkan karena penyampaian surat keteranag  terdaftar 

dan kartu NPWP masih lama dan pendaftaran manual ternyata lebih cepat dari 

pendaftaran secara online. 

2.1.2. Critical Review 

Berdasar maping kelima jurnal penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik 

beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari lima jurnal penelitian 

terdahulu tersebut. Kelebihan dan kekurangan yang tampak antara lain : 

a. Semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui dokjumentasi dan wawancara 

secara mendalam untuk mengetahui seberapa efektif pelayanan publik 

b. Semua peneliti menggunakan metode Triangulasi dalam teknik 

pengumpulan data 
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Berdasarkan pengamatan ini peneliti tertarik untuk melakukan kajian serupa 

yaitu tentang Efektivitas Pelayanan Publik, pada penelitian ini, penulis menekankan 

pada ulasan tentang Efektifitas Pelayanan Permohonan Salinan SPPT PBB di Badan 

pelayanan Pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Penulis juga akan membahas tentang 

standar pelayanan permohonan salianan SPPT PBB yang diberikan oleh Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo merujuk pada Teori Efektifitas Sondang 

P. Siagian. Dimana dalam teori tersebut pelayanan dikatakan efektif jika memenuhi 

tiga faktor efektifitas yaitu ketepatan waktu, kecermatan, dan gaya pemberi pelayanan 

yangh baik 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Teori Pelayanan Publik 

2.2.1.1.Pengertian Pelayanan Publik 

Pengertian pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 

bahwa melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan 

seseorang meladeni, sedangkan pelayanan adalah perihal atau cara melayani,servis 

atau jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa” 

(1989:504). 

Pelayanan menurut (Moenir, 2000) adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia 

pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai 

manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota 

organisasi, baik itu organisasi massa atau negara. 
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Menurut (Bharata, 2004) terdapat empat unsur penting dalam proses 

pelayanan publik, yaitu : 

1. Penyedia pelayanan,: Pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 

penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 

Jika diaplikasikan dengan penelitian efektivitas pelayanan Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, bahwa pemerintah harus 

menyediakan pelayanan untuk menjadikan pelayanan yang diberikan 

lebih baik.  

2. Penerima Layanan : Mereka yang disebut sebagai konsumen atau 

customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. Jika 

diaplikasikan dengan penelitian, bahwa penerima layanan yang 

dimaksudkan adalah masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengetahui 

apakah semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan fasilitas Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

3. Jenis Layanan : Layanan apa yang diberikan untuk masyarakat. Jika 

diaplikasikan dengan penelitian, bahwa yang dimaksud penyedia 

layanan disini adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten 

Sidoarjo yang diperuntukan Wajib Pajak Kabupaten Sidoarjo yang 

membutuhkan layanan tersebut.  

4. Kepuasan Pelanggan : Dalam memberikan layanan penyedia layanan 

harus mengacu pada tujuan utama pelayanan yaitu kepuasan pelanggan. 

Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh 

para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar 

kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. Jika diaplikasikan 

dengan penelitian bahwa, pelayanan dikatakan berhasil apabila 

masyarakat mendapatkan kepuasan dari layananBadan Pelayanan Pajak 

Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

 

Dari definisi-definisi pelayanan tersebut di atas dapat dirangkum mengenai 

pengertian pelayanan yaitu suatu tindakan atau aktivitas seseorang atau sekelompok 

orang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau pengguna layanan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
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 kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang,jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang harus diperhatikan 

adalah kualitas pelayanan publik dan standar pelayanan. Menurut (Kotler, 1994) 

kualitas pelayanan yaitu setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Ada lima determinan kualitas pelayanan yaitu : 

1. Tangible (Berwujud) adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel 

dan media komunikasi. 

2. Reliability (Keterandalan) adalah kemampuan untuk menyediakan 

pelayanan yang terpecaya dan akurat. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan tanpa kesalahan. Adapula yang mendefinisikan sebagai 

kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan terpecaya 

dan akurat. Hal ini berarti tingkat kehandalan di mata pelanggan meliputi 

kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat 

dan memuaskan, yang meliputi catatan transaksi yang lengkap, 

kredibilitas/bonafiditas/citra perusahaan dan daya tarik keunggulan 

kualitas pelayanan. 

3. Responsiveness (Ketanggapan) adalah dimensi kualitas pelayanan yang 

paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan hampir 

dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderunga naik dari waktu ke 

waktu. Pelayanan yang responsif atau yang tanggap, juga sangat 

dipengaruhi oleh sikap front-line staf. Salah satunya adalah kesigapan dan 

ketulusan dalam menjawab pertanyaan atau permintaan pelanggan. 

4. Confidence (Keyakinan) Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau 

assurance. 

5. Empaty (Empati) adalah syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi 

bagi pelanggan. 
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2.2.1.2. Asas Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik menjelaskan bahwa asas-asas pelayanan publik meliputi: 

1. Transparansi, yaitu pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yaitu pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5. Kesamaan Hak, yaitu pelayanan tidak diskriminatif dalam arti tidak 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima 

pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 
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2.2.1.3.  Prinsip Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik 

meliputi: 

1. Kesederhanaan, artinya prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan, meliputi persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 

unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik; serta rincian biaya pelayanan publik 

dan tatacara pembayaran. 

3. Kepastian waktu, artinya pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi, artinya produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 

sah. 

5. Keamanan, artinya proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

6. Tanggung jawab, artinya pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan 

dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasaran, yaitu tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, artinya pemberi pelayanan 

harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan dengan ikhlas 

10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat 

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, 

toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
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2.2.2. Konsep Efektivitas 

2.2.2.1.Pengertian Efektivitas 

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu aktifitas disebut efektif apabila 

tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dengan demikian 

efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha 

yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara obyektif. Efektivitas adalah 

penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan 

suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas 

tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan beberapa biaya yang dikeluarkan 

untuk itu. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 284),  efektif berarti ada 

efeknya (akibat, pengaruh, kesannya) dapat membawa hasil atau berhasil guna. 

Keefektifan adalah keadaan berpengaruh. Sementara itu, efektivitas mempunyai 

pengertian keefektifan yang berarti keadaan berpengaruh, keberhasilan (tingkat, 

usaha, tindakan).  

 (Wijaya, 1993) mengemukakan, Efektivitas adalah hasil membuat keputusan 

yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi 

suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Selanjutnya  (Sarwoto, 1990) 

mengistilahkan Efektivitas dengan “Berhasil Guna” yaitu pelayanan yang baik corak 

dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian organisasi. Hal ini di 
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pertegas Siagian (1996: 19) yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang di 

tentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas di nilai baik atau tidak adalah sangat 

tergantung pada bilamana tugas tersebut di selesaikan dan bukan terutama menjawab 

tentang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang di keluarkan untuk 

pekerjaan tersebut.  

Oleh karena itu suatu kegitan yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat 

dianggap efektif  apabila kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut telah 

dilaksanakan dengan tepat, dalam arti target yang diinginkan tercapai sesuai dengan 

tujuan di perencanaan  yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya suatu kegiatan 

kurang efektif atau gagal apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi itu 

kurang mengarah pada saat yang diharapkan.  

Menurut Ravianto(1989:113) pengertian efektivitas adalah seberapa baik 

pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai yang 

diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

perencanaan baik, waktu, biaya dan mutunya, maka dapat dikatakan efektif. 

Selanjutnya menurut Miller yang dikutip oleh (Tangkilisan, 2005) mengungkapkan 

efektivitas sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. 

Efektivitas sering dikaitan dengan efesien, namun pada dasarnya efektivitas berbeda 

dengan efisien. Efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan dengan tepat sasaran, 

sedangkan efisien adalah penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan. 

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan 

pelayanan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah tercapainya 
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tujuan atau sasaran dalam pelaksanaan pelayanan, dimana pelaksanaan pelayanan 

tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan 

memberikan manfaat yang nyata sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

2.2.2.2. Ukuran Efektivitas 

 Menurut Emerson yang dikutip oleh (Handayaningrat,1996) bahwa 

“efektivitas pelayanan publik merupakan pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran dan tujuan yang telah ditemukan sebelumnya”. Sedangkan menurut  

(Siagian, 1997), “Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat 

pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik 

atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang 

telah ditetapkan”.  

 Efektivitas kerja organisasi sangat tergantung dari efektivitas kerja dari 

orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sangat sulit untuk mengukur efektivitas 

kerja, karena penilaiannya sangat subjektif dan sangat tergantung pada orang yang 

menerima pelayanan tersebut. Kesukarannya terletak pada penarikan generaliasi 

yang akhirnya berlaku umum dan dapat diterima oleh setiap orang.  Artinya, 

meskipun individual sifatnya, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengukur efektifitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan menurut  

(Siagian, 1996) antaralain: 
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1. Faktor waktu  

Faktor waktu di sini maksudnya adalah ketepatan waktu dan 

kecepatan waktu dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

pelayanan. Hanya saja penggunaan ukuran tentang tepat tidaknya 

atau cepat tidaknya pelayanan yang diberikan berbeda dari satu 

orang ke orang lain. Terlepas dari penilaian subjektif yang 

demikian, yang jelas ialah faktor waktu dapat dijadikan sebagai 

salah satu ukuran efektivitas kerja.  

2.   Faktor Kecermatan  

Faktor kecermatan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat 

efektivitas kerja organisasi yang memberikan pelayanan. Faktor 

kecermatan disini adalah faktor ketelitian dari pemberi pelayanan 

kepada pelanggan. Pelanggan akan cenderung memberikan nilai 

yang tidak terlalu tinggi kepada pemberi pelayan, apabila terjadi 

banyak kesalahan dalam proses pelayanan, meskipun diberikan 

dalam waktu yang singkat.  

3.   Faktor gaya pemberian pelayanan  

Gaya pemberian pelayanan merupakan salah satu ukuran lain yang 

dapat dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. 

Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan 

pemberi pelayanan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Bisa 

saja si pelanggan merasa tidak sesuai dengan gaya pelanggan yang 

diberikan oleh pemberi pelayanan.  Jika berbicara tetang sesuatu hal 

yang menyangkut kesesuaian, sesungguhnya apa yang dibicarakan 

termasuk hal yang tidak terlepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial 

yang dianut oleh orang yang bersangkutan. 

 

2.2.2.3  Pengertian Permohonan Salinan SPPT PBB 

2.2.2.3.1 Pengertian dan Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan  

Pajak Bumi dan Bangunan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut 

“PBB”) dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang 

didasarkan pada azas kenikmatan  dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB 

pengenaannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak 
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Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 

tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan 

perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan 

Pasal 84 mulai tahun 2010. 

Dalam bab I diatur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasaan 

tentang istilah-istilah teknis atau definisi-definisi PBB seperti pengertian : 

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 

Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi betul-

betul tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas 

material yang lainnya. 

2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara  tetap 

pada tanah dan/atau perairan. 

Objek PBB 

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, dimana pengertian bumi dan/atau 

bangunan adalah sebagai berikut : 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut 

wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah kontruksi 

teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 

Tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek 

yang di kecualikan dari pengenaan PBB adalah apabila sebagai berikut : 
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1. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksud-

kan untuk memperoleh keuntungan, 

2. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu, 

3. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

di bebani suatu hak, 

4. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik, 

5. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

2.2.2.3.2. Subjek PBB 

Subjek 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. 

Apabila terjadi statu kejadian dimana satu objek pajak dimiliki/dikuasai oleh 

beberapa subjek pajak atau satu objek pajak belum diketahui dengan jelas siapa 

Wajib Pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian 

(agreement) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. 

Dalam perjanjian tersebut  salah satu pasalnya biasanya membahas siapa yang akan 

melakukan kewajiban pembayaran pajak termasuk pajak Bumi dan Bangunan. 
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Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih dari satu yang 

memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang menjadi wajib pajak 

Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya (Pasal 4 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan). 

Surat tanda pemberitahuan atau dikenal dengan sebutan SPPT (Surat 

Pembayaran Pajak Terhutang) atau bukti pelunasan bukanlah bukti pemilikan hak. 

Surat Tagihan Pajak atau bukti pembayaran PBB adalah semata mata untuk 

kepentingan perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan status atau hak pemilikan 

atas tanah dan/atau bangunan. 

2.2.2.3.3. Penilaian 

Berbicara masalah PBB tidak akan terlepas dari nilai properti itu sendiri. 

Karena besarnya PBB yang akan dibayarkan oleh wajib pajak akan tergantung pada 

nilainya. Penilaian objek PBB pedesaan dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah 

dan bangunan yang dilakukan oleh Direktorat jendral Pajak (pemerintah daerah 

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah) untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (dalan tulisan ini selanjutnya akan 

disebut “NJOP”) yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. 

Untuk menilai objek properti tersebut digunakan beberapa metode penilaian 

sebagai berikut: 
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1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach). 

a. NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan 

Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. 

b. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, 

namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. 

2. Pendekatan Biaya (Cost Approach). 

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama 

untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan 

penyusutan phisiknya. 

3. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

a. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat 

dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi 

ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut, 

b. Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang 

atau objek perairan. 

2.2.2.3.4. Jenis Objek Pajak 

1. Objek Pajak Umum yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi 

bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu. Objek pajak 

umum sendiri dibedakan menjadi: 

A. Objek pajak standar, kriteria untuk objek pajak ini adalah: 

a. Luas tanah ≤ 10.000 m² 
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b. Jumlah lantai bangunan ≤ 4 lantai 

c. Luas bangunan ≤ 1000 m² 

B. Objek pajak non standar, kriterianya ialah: 

a. Luas tanah ≥ 10.000 m² 

b. Jumlah lantai bangunan ≥ 4 lantai 

c. Luas bangunan ≥ 1000 m² 

2. Objek Pajak Khusus yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi 

bangunan khusus. Kriteria bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk, material 

pembentuk dan keberadaannya yang memiliki arti khusus. Contoh objek pajak 

khusus adalah pelabuhan, Bandar udara, jalan tol, tempat wisata, dan lain-lain. 

2.2.2.3.5. Nomor Objek Pajak (NOP) 

Pada setiap objek yang telah di data akan di berikan penomoran yang bersifat 

unik dan permanen yang disebut dengan Nomor Objek Pajak (NOP), dimana nomor 

ini yang akan mengidentifikasi setiap objek pajak. Nomor ini bersifat unik, dimana 

setiap objek di berikan satu nomor yang berbeda dengan objek yang lainnya dan 

bahkan nomor objek ini tidak ada yang sama di seluh wilayah Indonesia. 

Selain unik nomor ini juga bersifat permanen dimana nomor ini akan tetap 

selama objek tersebut tidak mengalami perubahan walaupun berubah nama subjek 

pajaknya, misalnya dalam kasus jual beli tanah antara A dan B, B sebagai pembeli 

tanah akan mempunyai Nomor Objek Pajak atas objek pajak yang sama dengan pada 

waktu dimiliki oleh A sebagai penjual tanah. Contoh pemberian NOP untuk objek 

pajak adalah sebagai berikut ini. 
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a. Misalnya sebidang tanah memiliki NOP sebagai berikut 31.73.050.001.004-

0056.0, 

b. Kode 31.73.050.001 adalah kode wilayah kelurahan Rawasari, kecamatan 

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 

c. Kode 004 adalah kode blok 004 di kelurahan tersebut, 

d. Kode 0056 adalah nomor urut 0056 di blok tersebut, 

Tanda khusus 0, adalah penomoran objek tertentu untuk mempermudah 

identifikasi dan pengelompokan objek pajak, misalnya kode 9, untuk objek 

jenis strata title (penggunaan bersama misal rumah susun/ appartemen). 

2.2.2.3.6. Dasar Pengenaan PBB 

Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP 

ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu 

ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Penentuan NJOP ini 

dilakukan dengan melakukan penilai terhadap objek pajak baik yang dilakukan secara 

masal atau individual. 

Istilah NJOP ini telah luas beredar di masyarakat bahwa NJOP sama dengan 

nilai transaksi atau dianggap sebagai harga dasar tanah, terutama apabila terjadi 

pembebasan tanah atau apabila masyarakat menawarkan tanahnya untuk di jual 

dengan berpedonan pada NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB. Secara tegas 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menjelaskan yang dimaksud dengan 

NJOP mempunyai pengertian sebagai berikut: 
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“Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti”. 

Penentuan besarnya NJOP adalah proses penting mengingat NJOP ini yang 

akan menentukan besarnya pajak yang di bayar oleh masyarakat. Dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Nomor 16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 dijelaskan 

bagaimana menentukan besarnya NJOP untuk setiap sektor PBB. Dalam Keputusan 

tersebut diatur sebagai berikut : 

1. NJOP atas Sektor Pedesaan/Perkotaan 

Sektor Pedesaan/Perkotaan adalah Obyek PBB yang meliputi kawasan 

pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta obyek khusus 

perkotaan. Besarnya NJOP atas obyek pajak sektor pedesaan/ perkotaan 

ditentukan sebagai berikut: 

1. Obyek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona 

Nilai Tanah (ZNT) ke dalam klasifikasi, penggolongan dan 

ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana diatur 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 

2. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya 

pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi 

penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, 
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penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998. 

2. NJOP atas Sektor Perkebunan 

Sektor Perkebunan adalah Obyek PBB yang meliputi areal pengusahaan 

benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, keragaman jenis 

tanaman termasuk sarana penunjangnya. Besarnya NJOP atas obyek pajak 

sektor perkebunan ditentukan sebagai berikut: 

1. Areal kebun adalah sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan Jumlah 

Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan Standar Investasi menurut 

umur tanaman, 

2. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan adalah 

sebesar NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya, 

3. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya 

pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan 

fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan 

dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998. 

3. NJOP atas Sektor Kehutanan 

Sektor Kehutanan adalah Obyek PBB yang meliputi areal pengusahaan 

hutan dan budidaya hutan. Besarnya NJOP atas obyek pajak sektor kehutanan 

ditentukan sebagai berikut: 
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1. Areal hutan adalah sebesar NJOP berupa tanah ditambah dengan Jumlah 

Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri menurut umur tanaman, 

2. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan hutan adalah sebesar 

NJOP berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya, 

3. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya 

pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan 

fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan 

dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998. 

4. NJOP atas Sektor Pertambangan 

Sektor Pertambangan adalah Obyek PBB yang meliputi areal usaha 

penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian 

strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya. 

5. NJOP atas Sektor Perikanan 

Usaha Bidang Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan 

yang memiliki ijin usaha untuk menangkap atau membudidayakan sumber 

daya ikan, termasuk semua jenis ikan dan biota perairan lainnya serta kegiatan 

menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. 

Besarnya NJOP atas obyek pajak usaha bidang perikanan laut ditentukan 

sebagai berikut: 

1. Areal penangkapan ikan adalah 10 x hasil bersih ikan dalam satu 

tahun sebelum tahun pajak berjalan, 
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2. Areal pembudidayaan ikan adalah 8 x hasil bersih ikan dalam satu 

tahun sebelum tahun pajak berjalan, 

3. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa 

tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya, 

4. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya 

pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi 

penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, 

penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998. 

Sedangkan besarnya NJOP atas obyek pajak usaha bidang perikanan laut 

ditentukan sebagai berikut: 

1. Areal pembudidayaan ikan darat adalah sebesar NJOP berupa tanah di 

sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya 

investasi tambak menurut jenisnya, 

2. Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar NJOP berupa tanah di 

sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya, 

3. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi baru setiap 

jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode 

penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual 

bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 523/KMK.04/1998. 

6. NJOP atas Objek Pajak yang Bersifat Khusus 
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Obyek Pajak Khusus adalah obyek pajak yang memiliki jenis konstruksi 

khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun 

keberadaanya memiliki arti khusus seperti: lapangan golf, pelabuhan laut, 

pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin, dan lain-lain. Besarnya NJOP atas 

obyek pajak yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut: 

1. Areal tanah adalah sebesar NJOP berupa tanah di sekitarnya dengan 

penyesuaian seperlunya, 

2. Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta 

tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan 

korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi 

berupa tanah sekitarnya, 

3. Areal perairan untuk kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah 

sebesar 10 x (10% dari Hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak 

berjalan), 

4. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi baru setiap 

jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode 

penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual 

bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 523/KMK.04/1998. 
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2.2.2.3.7. Tarif PBB 

Tarif PBB berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 

1994 adalah tetap sebesar 0.5%, sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 

80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0.3% yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

2.2.2.3.8. Dasar Penagihan PBB 

Dasar penagihan PBB terdiri dari tiga macam yaitu: 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  

SPPT (dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut “SPPT”) adalah surat 

yang digunakan oleh pemerintah untuk memberitahukan besarnya pajak 

yang terhutang kepada Wajib Pajak. Surat pemberitahuan ini diterbitkan 

berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Pajak yang 

terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal 

diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

2. Surat Tagihan Pajak (STP). 

STP (dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut “STP”) dapat 

diterbitkan karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut apabila: 

a. Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum 

dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 (enam) bulan sejak 

tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 
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b. Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum 

dalam skp, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diterimanya surat keputusan oleh Wajib Pajak. 

c. Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh 

tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi. 

Saat jatuh tempo STP adalah  satu bulan sejak diterimanya STP oleh 

Wajib Pajak. Konsekuensi jika saat jatuh tempo STP terlampaui adalah 

adanya denda administrasi dalam STP. Besarnya denda administrasi 

karena Wajib Pajak terlambat membayar pajaknya, melampaui batas 

waktu jatuh tempo SPPT adalah sebesar 2% sebulan yang dihitung dari 

saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

3. Surat Ketetapan Pajak (skp). 

SKP (dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut “SKP”) dapat 

diterbitkan karena memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut apabila: 

a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan 

melewati 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib 

Pajak dan setelah ditegur secara tertulis ternyata tidak dikembalikan 

oleh Wajib Pajak sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. 

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata 

jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak 

berdasarkan SPOP yang dikembalikan Wajib Pajak. 
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Pajak Yang terutang berdasarkan skp harus dilunasi selambat-lambatnya 

1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. Jadi, 

bila seorang Wajib Pajak menerima SKP pada tanggal 1 Maret 2009, ia 

sudah harus melunasi PBB selambat-lambatnya tanggal 31 maret 2009. 

Tanggal 31 Maret 2009 ini disebut juga tanggal jatuh tempo SKP. 

Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang penerbitannya disebabkan 

oleh pengembalian SPOP Lewat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima 

Wajib Pajak adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda 

administrasi 25% dihitung dari pokok pajak. 

Sedangkan jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang penerbitannya 

disebabkan oleh hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, adalah 

selisish pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lainnya dengan pajak yang terutang berdasarkan SPOP 

ditambah denda administrasinya 25% dari selisih pajak yang terutang. 

2.2.2.3.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 

(SPPT-PBB).  

SPPT adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai 

pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT diatur 

dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. SPPT 

merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan 

https://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994-PERUBAHAN%20UU%20No12%20TA.pdf
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Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah 

ditentukan. 

SPPT sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek 

terhadap objek pajaknya. Selain itu, SPPT PBB bukan merupakan bukti 

kepemilikan objek pajak. Oleh karena itu, Anda akan menemukan bahwa 

nama yang tercantum di sertifikat berbeda dengan nama yang tercantum 

dalam SPPT PBB. 

Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik tidak melakukan balik nama 

SPPT PBB setelah terjadi peralihan hak atau balik nama sertifikat atas suatu 

tanah dan bangunan. Dalam pembayaran PBB, Anda perlu menyesuaikan 

Nomor Objek Pajak (NOP). 

Kondisi lainnya adalah SPPT PBB hanya mencantumkan nama salah 

satu pemilik saja, jika pemilik objek pajak tersebut lebih dari satu orang.. 

SPPT PBB adalah besaran beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh 

pemiliknya terhadap objek pajak. 

Pembuatan salinan SPPT PBB adalah proses penerbitan SPPT sebagai 

pengganti SPPT yang pernah diterbitkan tetapi telah rusak, hilang atau 

tidak/belum diterima Wajib Pajak. Permohonan salinan SPPT, baik 

permohonan yang bersifat perorangan / Wajib Pajak Badan maupun kolektif 

dapat dilayani sebelum kegiatan cetak massal SPPT untuk tahun pajak 

berikutnya dilaksanakan. Dengan kata lain, pelayanan permohonan salinan 

SPPT dapat dilayani sampai dengan akhir tahun pajak berjalan. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan sebuah alur dari peneliti sendiri atau juga 

mengambil suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian 

dalam upaya menjawab masalah yang ada di rumusan masalah. Kerangka 

berfikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kajian-kajian 

deduktif, artinya peneliti menggunakan teori-teori yang mendasari masalah 

dalam penelitian. 

Untuk mengukur efektivitas program peneliti menggunakan teori 

Sondang P. Siagian (Sondang P. Siagian,1996:60) meliputi 1. Faktor Waktu 2. 

Faktor Kecermatan 3. Faktor Gaya Pemberian Layanan. 
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Gambar 2.1. Kerangka berfikir Pelayanan Permohonan Salinan SPPT PBB di BPPD 

Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERMOHONAN SALINAN 

SPPT PBB DI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO 

Identifikasi Masalah 

Efektivitas Pelayanan Permohonan Salinan SPPT PBB di Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Ukuran Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (Sondang 

P. Siagian,1996:60) 

1. Faktor Waktu 

2. Faktor Kecermatan 

3. Faktor Gaya Pemberian Layanan 

 

 Pelayanan permohonan salinan SPPT PBB di 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo 

berjalan secara Efektif. 


