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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama antara dua lembaga 

yaitu kerjasama Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dengan Bank Kal-Sel. 

Dimana kerjasama tersebut dilakukan untuk mempermudah pembayaran pajak.  

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan 

pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan , apakah setelah kerjasama dengan Bank Kal-

Sel pembayaran pajak bumi dan bangunan lebih efektif , apa saja kendala Badan 

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin ketika ingin memulai kerjasma dengan Bank 

Kal-sel, dan apakah Efektif  ketika sudah melakukan kerjasama. Adapun yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah meningkat 

pendapatan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Badan Keuangan Daerah kota 

Banjarmasin sesudah kerjasama dengan Bank Kal-Sel. Dan untuk mengetahui 

bagaimana efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan 

Daerah kota Banjarmasin setelah kerjasama dengan Bank Kal-Sel. 

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini berlokasi di di Jl. Pramuka Tirta Dharma Komplek PDAM 

Banjarmasin No. 17 RT. 9 Kecamatan Banjarmasin Timur. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan wawancara. Sumber data berasal dari staf pegawai 

dari Badan keuangan daerah kota Banjarmasin dan pegawai Bank Kal-Sel. 

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa untuk pembayaran 

pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013-2018 meningkat. Hal ini dapat dilihat dari  

Peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Badan keuangan daerah 

kota Banjarmasin. Hal ini terlihat dari  jumlah masyarakat wajib pajak yang 

membayar dari tahun 2013 berjumlah160,277, tahun 2014 berjumlah  165,928, tahun 

2015 berjumlah 172,067, tahun 2016 berjumlah 174,281, Tahun 2017 berjumlah 

190,014, dan Tahun 2018 Berjumlah 194,245, jadi jumlah wajib pajak bumi dan 

bangunan  untuk saat ini berjumlah 194,245. 

Efektivitas pembayaran pajak bumi dan bangunan kota Banjarmasin ditinjau 

dari aspek pergerakan adalah berlaku efektif. Dimana pegawai bekerja sesuai dengan 

pembagian tugasnya masing-masing secara terampil dan tanggung jawab yang tinggi. 


