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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah SPPT,
tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan PBB P2, hambatan dan upaya untuk
meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB P2).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan
pengambilan data sekunder. Wawancara dilakukan kepada staff Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data Nilai Ketetapan dan Realisasi PBB-P2 tahun 2016-2018. Lokasi penelitian di
Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo.
Hasil dari penelitian ini adalah Perkembangan SPPT di Kabupaten Sukoharjo
mengalami fluktuasi selama tahun 2016-2018. Tingkat efektivitas penerimaan PBB
P2 pada tingkat Kabupaten Sukoharjo belum mencapai hasil maksimal karena
mendapat kriteria Cukup Efektif selama tahun 2016-2018. Laju pertumbuhan
realisasi pokok PBB P2 pada tingkat Kabupaten hanya memperoleh 0,50% pada
tahun 2017 dan 0,98% pada tahun 2018.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perkembangan SPPT Kabupaten
Sukoharjo pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5.886 SPPT dengan
persentase 23,62% ; sedangkan untuk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
2.303 SPPT dengan persentase -10,28%. Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2
pada tingkat Kabupaten Sukoharjo mendapatkan kriteria Cukup Efektif untuk tahun
2016-2018 secara berturut-turut. Laju pertumbuhan realisasi pokok PBB P2 per
kecamatan di Kabupaten Sukoharjo seluruhnya mendapat kriteria Tidak Berhasil
karena laju pertumbuhan realisasi pokok PBB P2 kurang dari 30%.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak BKD
Sukoharjo untuk menerapkan sanksi yang nyata dari BKD agar para Wajib Pajak
patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak, memberikan sosialisasi dan sanksi
yang tegas bagi Wajib Pajak yang tidak berdomisili di Kabupaten Sukoharjo tetapi
mempunyai objek pajak di wilayah Sukoharjo, hendaknya Pemda secara rutin
melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak agar pemungutan pajak
berjalan maksimal.
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