
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Perbankan merupakan salah satu unit pelayanan masyarakat pada sektor 

keuangan di Indonesia, baik investor dalam maupun luar negeri telah turut 

berpartisipasi dalam sektor ini. Menurut UU No.10 Tahun 1998 Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk- bentuk 

lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2017). 

Industri perbankan saat ini, metode penghimpunan dana tidak hanya berasal 

dari hasil simpanan nasabah berupa tabungan, giro dan deposito, tetapi juga dari 

hasil penerimaan layanan Bank dari semua departemen transaksi keuangan seperti 

perpajakan, tagihan listrik dan air minum, pembayaran tagihan, biaya sekolah, 

asuransi atau pembayaran lain yang digunakan sebagai sumber dana pinjaman. 

Bisnis perbankan saat ini harus mengikuti perkembangan pasar dan teknologi, 

sehingga bisnis perbankan tidak hanya fokus pada peningkatan modal dan 

pembinaan melalui kredit, tetapi juga harus memberikan layanan bagi semua bisnis 

transaksi keuangan dan investasi termasuk perpajakan. 

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dan pengawas 

kegiatan perbankan Indonesia mengatur tentang pembatasan kepemilikan Bank, 

hal ini dilakukan untuk mewujudkan suasana bisnis yang 
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sehat antar Bank. Bank dapat dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan kegiatan 

usahanya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Jabar dan 

Banten (BJB) yang termasuk dalam kategori Bank Umum yang melakukan 

perbuatan hukum menurut fungsinya Lembaga, bertanggung jawab untuk 

mengumpulkan dana, membimbing dana dan menyediakan layanan perbankan 

lainnya. 

Bank BJB adalah Bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 

Banten yang berkantor pusat di Bandung. Bank BJB di dirikan pada tanggal 20 Mei 

1961 yang berdasarkan hukum Undang-undang Akta No. 4 Tahun 1999 yang dibuat 

dihadapan Ny. Popy Kuntari Sutresna SH. Notaris di Bandung terlepas 8 April 1999 

bersama Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh 

Menteri Kehakiman RI terlepas 16 April 1999, polakebiasaan Bank Jabar diubah 

dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) 

.Kepemilikan Bank BJB di Pemda Provinsi Jawa Barat (38,18%), Pemda Provinsi 

Banten (5,29%), Pemda Kota-Kabupaten Se-Jawa Barat (24,03%), Pemda Kota- 

Kabupaten Se-Banten (7,87%) dan Publik (24,64%) (Bank Bjb, n.d.). 

 

Seiringnya perkembangan teknologi masyarakat Indonesia telah banyak 

melakukan transaksi keuangan, sehingga pelaku industri ( khususnya industri 

perbankan) memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan kualitas layanan. 

Layanan merupakan bagian integral dari bisnis perbankan. Untuk memenangkan 

persaingan di industri perbankan yang semakin kompetitif, setiap Bank harus 

mampu menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada setiap nasabah. 

Sehingga Bank BJB Selain itu juga dilakukan inovasi-inovasi terbaru 



3 
 

 

 

 

 

 

untuk menciptakan pelayanan yang maksimal bagi pemerintah daerah khususnya di 

bidang perpajakan.Dalam rangka mempermudah masyarakat dalam proses 

pembayaran PBB, Bank BJB meluncurkan produk layanan salah satunya E- 

Channel. 

E-Channel adalah electronik yang dikembangkan oleh Bank BJB agar 

memberikan pelayanan yang mudah untuk dilakukan dimanapun. Di dalam E- 

Channel Bank BJB terdapat beberapa pelayanan seperti, BJB Mobile, BJB 

Digicash, BJB sms, Bjb Net dan lain-lain. Agar mempermudah dalam proses 

pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) bisa dilakukan melalui BJB Mobile, 

Bjb Net ( Bjb Digi), ATM. 

Pajak menurut lembaga pemungutan di Indonesia, pajak dapat dibagi 

menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan 

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang ditangani oleh pemerintah 

daerah, baik yang berasal dari daerah, provinsi atau kota, pajak tersebut digunakan 

untuk menunjang pajak dan penerimaan daerah (Dara, 2016, p. 499). Pajak adalah 

salah satu jenis pungutan atau pembayaran wajib yang wajib dibayarkan oleh wajib 

pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah pajak atas tanah atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan 

digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, kehutanan, dan pertambangan(Dara, 2016, p. 525). 

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk 

berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan dalam bentuk materi atau 

kreatif. Namun demikian, masih ada sebagian wajib pajak yang belum patuh 

terhadap kewajibannya yaitu membayar pajak. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi pada pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) pokok permasalahan tersebut penulis tertarik dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS 

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MELALUI E- 

CHANNEL BANK BJB “ 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Berdasarkan judul dan uraian serta latar belakang yang berada di atas, maka 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa persentase wajib pajak yang telah mengetahui bahwa 

pembayaran PBB dapat dilakukan melalui E-Channel Bank BJB ? 

2. Seberapa persentase wajib pajak mengetahui proses pembayaran PBB 

melalui E- Channel Bank BJB ? 

3. Apa langkah-langkah yang harus diambil oleh Bank BJB agar 

pembayaran PBB melalui E- channel Bank BJB Berjalan dengan efektif? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak yang telah mengetahui 

pembayaran PBB dapat dilakukan melalui E-Channel Bank BJB 

2. Untuk mengetahui seberapa banyak wajib pajak tahu mengenai proses 

pembayaran PBB melalui E-Channel Bank BJB 

3. Untuk mengetahui langkah apa saja yang diambil oleh Bank BJB agar 

pembayaran PBB melalui E-Channel Bank BJB berjalan dengan efektif. 

 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

 

1. Untuk penulis 

 

Kelebihan penulis adalah adanya penelitian dalam praktik lapangan 

saat ini, penulis dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang 

perpajakan khususnya pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui 

E-Channel Bank BJB. 

2. Untuk perusahaan 

 

Melalui praktek kerja lapangan mahasiswa program studi Diploma III 

Perpajakan dengan Bank BJB KCP SURADE diharapkan dapat 

berguna sebagai masukan bagi Bank BJB KCP SURADE untuk 

mendapatkan informasi tentang seberapa banyak Wajib Pajak di 
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wilayah Surade yang memahami pembayaran PBB melalui E- Channel 

Bank BJB, dan terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan 

lembaga pendidikan. 

3. Untuk pembaca 

 

Diharapkan pembaca dapat terbantu atas informasi dan pengetahuan 

mengenai pembayaran PBB melalui E-Channel Bank BJB, serta dapat 

juga dijadikan referensi dimasa yang akan datang. 

 

 

1.5 METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini adalah metode 

deskriptif, “Metode Deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan keadaan subyek/objek penelitian seseorang, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, 

atau sebagaimana adanya” (Amiruddin, 2016, p. 98). Metode deskriptif digunakan 

untuk memecahkan masalah yang telah disusun dalam identifikasi masalah yang 

akan diuraikan pada bagian pembahasan berdasarkan hasil penelitian. 

1.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah : 

 

1. Studi kepustakaan 

 

Mengumpulkan informasi dalam bentuk sumber tercetak atau 

elektronik melalui buku-buku ilmiah tentang pokok bahasan yang akan 

dipelajari. 
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2. Obsevasi 

 

Melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti untuk 

mendapatkan informasi secara nyata. 

 

 

1.7 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

 

1.7.1 Tempat Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian tugas akhir ini. 

Penulis melakukan penelitian di Kantor Cabang (KCP) Bank BJB Surade 

yang berlokasi di Jalan Raya Lodaya No.07 Rt 006 Rw 002 Desa Surade, 

Sukabumi Kabupaten. 

1.7.2 Waktu Penelitian 

 

Waktu yang penulis habiskan untuk memperoleh data dan bahan yang 

dibutuhkan untuk tugas akhir penelitian, Penulis membutuhkan waktu 

sekitar 2 bulan dari 1 Maret 2021 hingga berakhir pada 30 April 2021. 

Jadwal penelitian tertera di tabel 1.1 
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Jadwal Penelitian 

 

 
 

No 

 

 
 

Keterangan 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 

1 

Praktek Kerja 
 

Lapangan (PKL) 

             

 

2 

Pengumpulan data 
 

Laporan Tugas Akhir 

     

3 Pengajuan Judul                     

 

4 

Penyusunan Laporan 
 

Tugas Akhir 

         

5 Bimbingan              

6 Revisi Tugas Akhir                    

7 Sidang                   

 

 

Tabel 1.1 

Jadwal penelitian tugas akhir 
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