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ABSTRAK 

 

ANALISIS BERBAGAI MACAM PAJAK YANG DI KENAKAN PADA 

BUMDES BINA USAHA, DESA NEGARASAKA, KECAMATAN NEGERI 

KATON, KABUPATEN PESAWARAN 

 

Oleh 

 

YURIKE AYU UTAMI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis – jenis usaha yang ada pada 

BUMDes Bina Usaha, Desa NegaraSaka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten 

Pesawaran serta permasalahan yang terjadi pada BUMDes tersebut. Metode 

penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data berupa dokumen yang ada, informasi dari narasumber, dan 

dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 usaha yaitu 

pengembangbiakan sapi, kios pupuk, showroom kendaraan bekas, dan BRILink. 

Dari berbagai usaha ada yang masih berkembang dan ada juga yang sudah tidak.  

Beberapa dari usaha seharusnya dikenakan pajak, tetapi BUMDes sama sekali 

belum pernah membayar pajak. Pajak yang seharusnya dikenakan yaitu 

pengembangbiakan sapi dibebaskan PPN, kios pupuk dikenakan PPN atas 

penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan PPh Pasal 23 atas jasa 

freight forwarding, showroom kendaraan bekas dikenakan PPN atas transaksi 

penyerahan kendaraan bekas, dan BRILink dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 atas 

sewa tempat dan bangunan. Permasalahan lain yang terjadi yaitu kurangnya 

pemahaman tentang perpajakan pada BUMDes dan minimnya pendapatan dari 

setiap usaha dikarenakan kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang 

ada. 

Kata Kunci  :  Permasalahan, Pajak, Pemahaman, BUMDes    
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan 

oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, 

dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11, 2021). 

Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memberikan kewenangan kepada 

pemerintahan desa tidak hanya sebatas untuk mengelola pemerintahannya saja, 

tetapi mengelola ekonominya juga secara otonom. Pengenaan pajak untuk 

BUMDes sama dengan pajak badan pada umumnya. Pengenaan pajak harus 

memiliki dua unsur yang terdiri dari subjek pajak dan objek pajak. Subjek adalah 

sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. 

Objek setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik 

berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi 

atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama 

dan dalam bentuk apapun. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang mewajibkan 

BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes 

untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari besaran penghasilan yang didapat. 



 

2 

 

Namun, jika ada beberapa usaha BUMDes yang mengharuskan memiliki legalitas 

berupa NPWP dalam menjalankan usahanya, maka BUMDes tersebut wajib 

dikenakan pajak (Maulana, 2021). 

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi 

desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMdes sepenuhnya 

dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. 

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi 

masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola 

secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat 

menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. BUMDes diatur sangat 

berbeda dengan Koperasi yang sudah lebih dahulu tumbuh dan berkembang di 

Indonesia. BUMDes sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui modal 

yang diberikan melalui penyertaan modal, sehingga porsi keuntungan serta 

kemanfaatan yang akan diberikan oleh BUMDes kepada Pemerintah Desa dan 

Masyarakat pun lebih besar. Sedangkan jika dibandingkan koperasi keuntungan 

hanya dinikmati oleh anggota.  

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa 

dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Salah satu BUMDes 

yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah 

BUMDes Bina Usaha yang didirikan pada Tahun 2016 sebagai penguatan 

ekonomi desa NegaraSaka. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Negeri Katon 

Kabupaten Pesawaran, desa NegaraSaka dinilai mampu mengembangkan potensi 
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yang dimilikinya terutama di bidang jual beli pupuk yang terus berputar dari 

Tahun 2016 hingga saat ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bersama dengan perangkat desa dan 

BUMDes dapat di kumpulkan beberapa laporan mengenai perkembangan pada 

BUMDes tersebut. Permasalahan pada saat ini kurangnya pemahaman mengenai 

pajak BUMDes, maka itu penulis merasa tertarik mengangkat masalah ini 

kedalam suatu penulisan dengan memilih judul “Analisis Berbagai Macam  Pajak 

Yang di Kenakan Pada BUMDes Bina Usaha di Desa NegaraSaka, Kecamatan 

Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran” supaya bisa memberikan wawasan yang 

lebih untuk masyarakat setempat mengenai topik perpajakan.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat di ambil 

rumusan permasalahan nya yaitu : 

1. Apa saja pajak yang bisa dikenakan pada BUMDes Bina Usaha ? 

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan hal hal baru kepada masyarakat tentang pajak. 

2. Untuk memberikan gambaran ke depan mengenai perkembangan usaha 

pada BUMDes agar menjadi BUMDes yang maju dan lebih baik. 

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir 

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

untuk masyarakat baik teoritis maupun praktis : 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai pajak yang akan dikenakan pada BUMDes Bina 

Usaha untuk masyarakat desa NegaraSaka dan tentang pengelolaan 

laporan keuangan BUMDes Bina Usaha yang mudah di pahami dan untuk 

melihat apakah dapat menghasilkan keuntungan yang sepadan dari tenaga 

yang telah dikeluarkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian Pajak Menurut Soemitro, dalam Resmi (2014:1) “Pajak Adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Pengertian Pajak Menurut Soemitro, dalam Resmi Resmi (2014:1) “Pajak Adalah 

iuaran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum”. Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dapat 

disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara 

dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak 

mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pembayar pajak tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta 

wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Sesuai falsafah undang-undang definisi pajak, membayar pajak adalah bukan 

hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk 

ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 
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pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat 

pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada 

pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal 

tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem 

perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai 

dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, 

pelayanan, dan pengawasan. Berikut karakteristik pajak (Cermati, 2020):  

 Pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara  

 Tidak ada imbalan langsung  

 Bersifat memaksa  

 Diatur dalam undang-undang 

2.2 Manfaat dan Fungsi Pajak 

1. Manfaat 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di 

wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak 

yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara 

namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak adalah 

sebagai berikut (Rusdiono Consulting, 2021) : 

 Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan 

membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquiditing, 

contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. 

 Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai 

pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah 
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pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi 

masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. 

 Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquiditing dan tidak 

reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian 

monumen dan objek rekreasi. 

 Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya 

adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang 

dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu 

pengeluaran bagi yatim piatu. 

Beberapa manfaat pajak bagi negara sebagai berikut: 

 Pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran 

belanja negara. 

 Pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif 

yang berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, subsidi 

usaha atau program pengairan sawah. 

 Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak 

self-liquiditing. Misalnya objek rekreasi. 

 Pajak bermanfaat dalam membiayai pengeluaran tidak produktif 

seperti infrastruktur, pertanahan, lingkungan hidup, budaya, 

pemilu, atau keamanan negara. 

Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat berikut: 

 Masyarakat mampu menikmati kemudahan dalam berusaha. 

Program pembangunan usaha yang dilakukan pemerintah melalui 
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pajak juga hanya bisa dinikmati oleh pengusaha yang membayar 

pajak. 

 Masyarakat mampu melakukan segala aktivitas dengan mudah. 

Kepemilikan NPWP biasanya menjadi syarat tertentu dalam 

melakukan aktivitas tertentu. Pinjaman misalnya. 

 Masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berkembang 

melalui pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja dan usaha. 

 Bagi perusahaan, kewajiban pajak mampu mempermudah 

perusahaan dalam mengembangkan usahanya. 

 Melindungi masyarakat dari produksi luar negeri agar bisa lebih 

bersaing di dalam negeri. Misalnya pemberlakuan pajak impor atau 

barang mewah. 

 Masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi 

genting. Misalnya subsidi atau bantuan sosial. 

2. Fungsi Pajak 

 Fungsi anggaran  

Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. 

Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti 

gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan 

membiayai pembangunan.  

 Fungsi regulasi  

Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan 

negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan 
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fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan 

impor. 

 Fungsi stabilitas  

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Sehingga 

inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran 

uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien.  

 Fungsi pemerataan  

Pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan 

antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan 

masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. 
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BAB III  

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Nazir dalam Andi (2011:186), metode deskriptif 

adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Sukmadinata (2011) mengemukakan penelitian 

deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, 

yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar 

kegiatan. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu penelitian 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triagulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Selain itu, penelitian deskriptif tidak 

memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang 

diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya 

perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara 
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mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, 

kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu. Metode penelitian deksriptif 

kualitatif, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskrifsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan desain penelitian 

deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan BUMDes Bina 

Usaha, Desa NegaraSaka. 

3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data 

primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya 

seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer 

biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua 

(Mulyadi, 2016:144). Di dalam peneletian ini data primer di peroleh dari 

wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, 

data serta penelitian terdahulu yang relevan. 

Menurut Lofland dalam Moleong (2013:157) “Sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil 

wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi. Dalam proses 
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pengumpulannya, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari 

peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, 

eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk 

memperoleh data lapangan. Sementara itu, proses pengumpulan data sekunder 

lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai 

data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, 

artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya.  

Dalam hal kemampuan akurasi, data primer dikatakan lebih akurat karena 

dikumpulkan dari data mentah yang ditemukan di lapangan. Data primer tersedia 

dalam bentuk mentah yang belum diolah dan disempurnakan. Sedangkan data 

sekunder, sedikit kurang akurat karena telah mengalami berbagai tahap 

pengolahan atau analisis. Bentuk data sekunder umumnya telah disusun dan 

diolah sedemikian rupa menggunakan metode statistik. Dengan begitu, data 

primer dapat dikatakan sebagai data pokok yang diandalkan, namun keberadaan 

data sekunder dapat melengkapi dan memberikan sudut pandang lain dapat 

mengamati objek penelitian. Sehingga keduanya memiliki kekuatan masing-

masing yang dapat memudahkan peneliti dalam mengolah hasil temuan yang ada 

(Rezkia, 2021). 

Secara umum jenis dan sumber data dapat di klarifikasikan menjadi dua bagian, 

yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama kepada 

pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer 

merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak 

pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, data 

yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Direktir BUMDes, 

Kepala Desa, Kepala per sub usaha, dan masyarakat sekitar.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak 

langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun 

tulisan. Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perentara. Data ini 

diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat 

authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan 

seterusnya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif 

Pada penelitian kualitatif ada empat metode untuk mengumpulkan data penelitian, 

yaitu observasi, wawancara, focus group discussion (FGD), analisis dokumen, dan 

dokumentasi 

1. Observasi 

Menurut Ahyar et al. (2020:123), observasi adalah pengamatan dengan 

pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi 



 

14 

 

merupakan proses yang kompleks, tersusun dari proses biologis dan 

psikologis. Rubiyanto (2011:85) menyatakan bahwa observasi adalah cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek 

yang di teliti. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yang artinya 

peneliti hanya melakukan pengamatan biasa (Djam’an & Aan, 2013). 

Menurut Arikunto dalam Gunawan (2013:143) menyatakan Observasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan peneliti secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. 

Menurut Rachman (2015:93) menyatakan observasi adalah sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada objek peneletian. Observasi akan dilakukan oleh peneliti di BUMDes 

Bina Usaha  untuk mengetahui perkembangan perpajakan dan usaha pada 

BUMDes tersebut. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi BUMDes 

Bina Usaha. 

2. Wawancara  

Pada penelitian kualtatif, peneliti bertindak sebagai pewawancara 

(interviewer) dan narasumber atau responden bertindak sebagai yang 

diwawancarai (interviewee). Wawancara adalah percakapan yang memiliki 

suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh 

pewawancara (Moleong, 2013:186). Menurut Nasution dalam Sugiyono 

(2016:137) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
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mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai 

Direktur BUMDes Bina Usaha beserta staff jajarannya. 

3. Focus Group Discussion (FGD)  

Merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data 

pada penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan data interaksi yang 

dihasilkan dari diskusi di antara partisipannya. 

4. Analisis Dokumen 

Pengumpulan data dengan melakukan peninjauan, pembedahan, dan 

pengodean konten ke dalam subjek penelitian. Untuk narasumber dari 

penelitian ini adalah Direktur BUMDes Bina Usaha beserta staff 

jajarannya (Berita Update, 2020). 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu setiap bahan yang tertulis ataupun film. Dan 

pengumpulan data dilakukan dengan meneliti catatan-catatan tertulis, 

seperti dokumen, buku, dan catatan yang berhubungan dengan pelayanan 

terpadu satu pintu baik dalam media cetak maupun media sosial. Cara ini 

dilakukan terutama pada studi awal penelitian yang memperjelas masalah 

yang akan diteliti. Teknik ini penelaahan terhadap referensi-referensi yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, dokumen resmi , 

maupun foto-foto. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, 

kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara 

mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta 

membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat 

tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi 

data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang 

tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, 

diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan 

untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. 

2. Display Data  

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis 

data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data 

disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan 

kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif 

bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya 
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data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah dipahami. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam 

teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data 

tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan 

untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan memungkinan mengalami perubahan apabila tidak 

ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar 

penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam 

konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara 

dapat dilakukan adalah dengan Peer debriefing.  

Menurut  Djam’an & Aan (2013:219) Suatu kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak 

diemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung data yang 

dikumpulkan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian 

kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang 

kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Dolab, 2020). 
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3.5 Objek Kerja Praktik 

3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

1. Lokasi  

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ditempatkan pada 

BUMDes Bina Usaha di Desa NegaraSaka, Kecamatan Negeri Katon, 

Kabupaten Pesawaran. 

2. Waktu  

Waktu pelaksanaan pada tanggal 24 Januari – 4 Maret 2022. 

Pelaksanaan jadwal kerja 3 kali dalam seminggu ke lokasi lapangan. 

3.5.2 Gambaran Umum BUMDes 

3.5.2.1 Profil Singkat BUMDes 

                                             

Gambar 3.1 Logo BUMDes 

Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha sebagai lokomotif pembangunan Desa 

didirikan berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa untuk peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa, serta meningkatkan pendapatan desa 

dan mengurangi pengangguran menuju kemandirian desa. BUMDes Bina Usaha 

terletak di Desa NegaraSaka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. 
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BUMDes ini dibentuk pada tahun 2016. Diketuai oleh Ari Putra, tetapi pada tahun 

2020 diketuai oleh Direktur baru yaitu Arianzah. Terdapat 4 sub usaha pada 

BUMDes Bina Usaha yaitu pengembangan sapi, showroom kendaraan bekas, jual 

beli pupuk, dan Brilink. Usaha terbaru di tahun 2021 yaitu Brilink, terletak 

dipinggir jalan dekat pasar. Usaha yang selalu berputar untuk berkembang yaitu 

pada usaha pupuk, untuk yang lainnya sudah sangat berkurang. Pendanaan modal 

diawal dari pemerintah untuk tahun 2016 yaitu Rp. 70.000.000, tahun 2018 yaitu 

Rp. 75.000.000, mendapat dana GADIS pada tahun 2018 yaitu Rp. 100.000.000, 

dan dana terakhir pada tahun 2019 yaitu Rp. 25.000.000, sampai saat ini belum 

ada dana tambahan yang masuk. Kendala pada BUMDes terdapat pada dana 

modal, karena usaha banyak yang tidak berjalan, maka dari itu sulit untuk 

mengembangkan usaha menuju yang lebih maju. Guna mendorong prakarsa 

masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi Desanya sesuai dengan 

kemampuan dan kewenangan Desa serta mendorong kesempatan berusaha di Desa 

dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. BUMDes Bina 

Usaha di Desa NegaraSaka selain sebagai lembaga usaha yang berorientasi pada 

keuntungan dan sosial, juga berfungsi sebagai: 

1. Fasilitator Kendala yang umum dihadapi bagi para pelaku pertanian dalam 

menjalankan usahanya adalah terbentur pada segi permodalan, sehingga 

hasil usahanya hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup saja dan 

tidak bisa digunakan untuk pengembangan usahanya, untuk mengatasi 

kendala tersebut BUMDes Bina Usaha di Desa NegaraSaka menyediakan 

fasilitas bantuan modal usaha berupa pinjaman uang yang harus 

dikembalikan pada periode tertentu, sehingga dapat disalurkan kembali 
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pada pelaku usaha yang lain, dengan adanya fasilitas ini diharapkan akan 

lebih menggairahkan para pelaku usaha untuk memperluas dan 

mengembangkan usahanya.  

2. Stabilisator Untuk menjaga harga jual hasil produksi Pertanian dan ussaha 

lainya agar tidak terpaut jauh bila terjadi over produksi dengan harga jual 

bila terjadi kelangkaan, maka BUMDes Bina Usaha di Desa NegaraSaka 

akan berfungsi sebagai stabilisator harga yaitu melakukan intervensi 

dengan cara menampung kelebihan hasil Produksi yang tidak tersalurkan 

di pasar dan akan menjual kembali hasil produksi tersebut bila terjadi 

kelangkaan dengan harga yang wajar. Dengan adanya BUMDes Bina 

Usaha diharapkan akan lebih menggerakan roda perekonomian Desa 

NegaraSaka dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa 

(PADes) sehingga berdampak pada peningkatan laju pembangunan Desa 

dan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat desa, yang ahirnya 

bermuara pada tarap hidup masyarakat Desa NegaraSaka yang lebih 

sejahtera. 

 

Gambar 3.2 Sub Brilink                                 

 

Gambar 3.3 Sub Pupuk 
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3. Identitas Perusahaan  

1. Nama Perusahaan  : BUMDes Bina Usaha Desa NegaraSaka 

2. Alamat    : Desa NegaraSaka 

  Kecamatan Negeri Katon     

  Kabupaten Pesawaran  

3. Tanggal Berdiri   : 31 Desember 2016 

4. Status Kantor   : Milik Desa 

4. Tabel Organisasi BUMDes 

Tabel 3.1 

Nama Direktur beserta staff jajaran 

No Nama Jabatan 

1 Arianzah Direktur BUMDes 

2 Rismanto Sekretaris BUMDes 

3 Munir Bendahara BUMDes 

 

3.5.2.2 Visi dan Misi  

 Visi  

Mewujudkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Desa 

NegaraSaka melalui pengembangan usaha yang telah di bangun sejak 

tahun 2016. Mewujudkan desa mandiri dan masyarakat sejahtera dengan 

mendaya gunakan sumberdaya lokal 

 Misi 

 Menggalai dan memberdayakan potensi kampung di daya gunakan 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

 Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai 

pihak. 
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 Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha sektor riil dengan 

mendayagunakan sumberdaya lokal sebagai pendapatan desa dan 

masyarakat. 

 Meningkatkan kesadaran dan kualitas sumber daya manusia 

 Menumbuh kembangkan kemampuan kewirasusahaan masyarakat 

 Membangun kelembagaan BUMDes yang mandiri, 

menguntungkan (profit oriented) dan bermanfaat bagi masyarakat 

desa(benefit income). 

 Tujuan  

 Mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang ada di  Desa 

NegaraSaka dengan meningkatkan perekonomian lokal melalui 

pengembangan usaha produktif.  

 Menumbuhkan partisipasi masyarakat Desa NegaraSaka terhadap 

keberadaan BUMDes sehingga tumbuh rasa ikut memiliki, yang 

diwujudkan dalam penyertaan modal untuk perkembangan 

BUMDes Bina Usaha di Desa NegaraSaka.  

 Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Desa 

NegaraSaka dan Memperoleh keuntungan untuk menambah 

Pendapatan Asli Desa (PADes).   

3.5.2.3 Bidang Usaha BUMDes 

Untuk mewujudkan keberadaan BUMDes Bina Usaha Desa  NegaraSaka agar 

dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan warga desa NegaraSaka 
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khususnya maka sesuai potensi yang ada di Desa NegaraSaka, BUMDes Bina 

Usaha Desa NegaraSaka akan mengembangkan bidang usaha antara lain:  

1. Peternakan sapi sesuai potensi yang ada di desa NegaraSaka. Dengan 

harapan dapat meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Desa. 

2. Penyalur/Kios/Perdagangan/Pertanian untuk memenuhi segala kebutuhan 

dan memberikan kemudahan bagi petani, peternak dan pedagang kecil 

maka BUMDes Bina Usaha Desa NegaraSaka melalui Unit Usaha 

Perdagangan dan Distribusi akan menyediakan dan menyalurkan berbagai 

kebutuhan yang berhubungan dengan usaha pertanian dan peternakan, 

untuk melaksanakan usaha ini BUMDes Bina Usaha Desa NegaraSaka 

membuka hubungan kerjasama dengan produsen dan pihak pihak terkait 

lainya agar barang dibutuhkan selalu tersedia dan berkesinambungan. Pada 

BUMDes Bina Usaha terdapat 4 sub bidang usaha, yaitu : 

1. Pengembangbiakan Sapi 

Diketuai oleh Pak Lihin. Terdapat 3 sapi babon cewe, sampai saat                

ini sub ini belum bisa berkembang dikarenakan jika sapi cewe 

sangat lama untuk menunggu menghasilkan keturunan.  

2. Showroom Kendaraan Bekas 

Diketuai oleh Pak Ari Putra. Pada sub usaha ini hanya berjalan 

diawal, karena dikampung sangat jarang masyarakat yang tertarik 

dengan kendaraan mobil, maka dari itu harus dipasarkan melalui 

media lain. 
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3. Kios Pupuk 

Diketuai oleh Pak Rismanto. Masih berjalan dan terus berkembang 

dari tahun 2016 hingga sekarang. Pupuk subsidi ini guna untuk 

membantu melengkapi keperluan bertani masyarakat sekitar dan 

untuk mempermudah sistem jual beli. 

4. BRILink 

Diketuai oleh Direktur BUMDes Pak Arianzah, terbentuk pada 

Maret 2021. Saat awal berdiri sangat berkembang, tetapi sekarang 

sudah ada empat brilink di Desa NegaraSaka, jadi sudah mulai 

kurang pengunjung. 

3.5.2.4 Badan Hukum dan Badan Usaha 

Status BUMDes Sebagai Badan Hukum Dalam UU Cipta Kerja 

A. Pengaturan tentang BUMDes Dalam UU Cipta Kerja 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjelaskan mengenai definisi cipta 

kerja yaitu upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, 

perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, 

dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan 

berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional. Tujuan diundangkannya UU Cipta kerja adalah 

sebagaimana dimuat di dalam bagian konsiderannya. UU Cipta Kerja 

diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-

luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan 

globalisasi ekonomi. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, 
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perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, 

dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan 

proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan 

kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang 

sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk 

percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. 

BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan 

hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, 

BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam 

pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan 

fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi 

lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes 

dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, 

antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. 

BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan 

dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi 

ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang 

dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti 

badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan 

perundang undangan.  
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Posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum 

Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas 

(PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada 

level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 UU 

Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 UU Desa bahwa Posisi 

BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan 

Perseroan dan Koperasi. Adapun Dampak Positif yang diharapkan 

atas status BUMDes (Alfiansyah, 2021), sebagai badan Hukum 

meliputi: 

1. Mempermudah kemitraan desa 

2. Mempermudah mempromosikan potensi daerah 

3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah 

4. Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional 

B. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa 

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 

sampai Pasal 90. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 

3) 132 sampai Pasal 142. 

4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

5) Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang 
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6) Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

7) Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89. 

8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

9) Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

Tentang 

10) pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran 

Badan 

11) Usaha Milik Desa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan maka dapat disimpulkan dari 

analisis berbagai macam pajak yang dikenakan pada BUMDes, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Indonesia adalah negara 

pertama di dunia yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan 

desa tidak hanya sebatas untuk mengelola pemerintahannya saja, tetapi 

mengelola ekonominya juga secara otonom. Pengenaan pajak untuk 

BUMDes sama dengan pajak badan pada umumnya. Pengenaan pajak 

harus memiliki dua unsur yang terdiri dari subjek pajak dan objek 

pajak. Sampai saat ini, belum ada regulasi yang mewajibkan BUMDes 

harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes 

untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari besaran penghasilan 

yang didapat. Namun, jika ada beberapa usaha BUMDes yang 

mengharuskan memiliki legalitas berupa NPWP dalam menjalankan 

usahanya, maka BUMDes tersebut wajib dikenakan pajak.  

2. Pada BUMDes Bina Usaha sudah memiliki NPWP : 92.859.184.1-

325.000, tetapi BUMDes Bina Usaha belum pernah membayar pajak 

atas penjualan usahanya dikarenakan keuntungan yang sedikit dan 

kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Adapun rincian dari usaha 
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BUMDes Bina Usaha yang seharusnya dikenakan pajak, yaitu sebagai 

berikut: 

 Pengembangbiakan Sapi 

Ketentuan aspek PPN hewan kurban tertuang dalam Peraturan 

Menteri Keuangan No.267/PMK.010/2015. Kebijakan yang 

diundangkan pada 31 Desember 2015 ini merupakan aturan 

turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. 

Kebijakan itu dirilis untuk memberikan rincian tentang kriteria 

ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan 

ikan atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari PPN. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 PMK 267/2015, ternak yang 

dibebaskan dari pengenaan PPN hanya sapi indukan. 

 Kios Pupuk 

Penyerahan pupuk bersubsidi oleh Pengusaha Kena Pajak resmi 

dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% mulai 1 April 2022. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas 

Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pada 

BUMDes Bina Usaha terdapat jasa freight forwarding yaitu 

termasuk ke dalam PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 2% 

sesuai dengan isi dari PMK No. 141/PMK.03/2015. Jasa freight 

forwarding yaitu atas transportasi jasa angkut pupuk subsidi. 
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 Showroom Kendaraan Bekas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2022 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas Penyerahan Kendaraan 

Bermotor Bekas telah diterbitkan pemerintah yang dikenakan tarif 

sebesar 1,1% dari harga jual. Aturan PPN Kendaraan Bekas ini 

sudah berlaku sejak 1 April 2022. 

 BRILink 

BRILink BUMDes Bina Usaha berdiri sejak Mei 2021. Modal 

awal yang terdapat dari penjualan 3 unit sapi. BUMDes menyewa 

sebuah ruko untuk berdiri nya kios BRILink tersebut dalam 

periode 1 tahun. Sharing fee yang berlaku untuk setiap transaksi 

adalah 50:50, yakni 50% untuk bank dan 50% bagi agen BRILink 

setelah di potong pajak 10%. Pajak bagi agen BRILink sudah 

dipotong dari tiap transaksi nasabah yaitu 10%. Untuk pajak yang 

seharusnya dikenakan yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tempat 

dan bangunan. 

3. Hal Lain Seputar Pajak BUMDes 

Penyertaan modal dari desa ke BUMDes dikecualikan dari objek pajak. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Huruf c UU PPh yang 

menyatakan bahwa harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh 

Badan sebagai pengganti saham, atau sebagai penyertaan modal, 

termasuk penghasilan yang tidak termasuk dari objek pajak. 
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5.2 Saran 

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas penulis menyarankan 

ada beberapa hal dalam meningkatkan kepahaman BUMDes tentang perpajakan 

agar lebih memahami macam – macam pajak yang dikenakan pada BUMDes 

tersebut. Berikut saran yang dapat disampaikan : 

1. Kepada Kepala Desa dan Direktur BUMDes Bina Usaha agar lebih 

memperhatikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar 

BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat membantu 

menunjang perekonomian masyarakat. 

2. Mengadakan penyuluhan tentang pemahaman pajak di Desa 

NegaraSaka agar terbentuknya pola pikir dan pola kerja yang jauh lebih 

baik untuk membuat BUMDes menjadi lebih maju dari sebelumnya.  

3. Membuat matrik kerja di setiap tahunnya untuk melihat progress dari 

perkembangan usaha pada BUMDes. 

4. Kepada pengelola BUMDes agar dapat lebih memaksimalkan kinerja 

secara profesional serta memperhatikan standar operasional pendirian 

Badan Usaha Milik Desa dan memaksimalkan potensi Desa sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

5. Kepada masyarakat Desa NegaraSaka agar turut serta mendukung dan 

membantu semua kegiatan oprasional pada BUMDes untuk 

terwujudnya Visi dan Misi pada BUMDes. 

  



 

43 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahyar, H., Sukmana, D. J., & Andriani, H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & 

Kuantitatif. Pustaka Ilmu. 

Andi, P. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian. Ar-Ruuz Media. 

Berita Update. (2020). Metode Pengumpulan Data untuk Penelitian Kualitatif. 

Kumparan.Com. https://kumparan.com/berita-update/metode-pengumpulan-

data-untuk-penelitian-kualitatif-1ulC1e6f8q0 

Cermati. (2020). Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. 

Www.Cermati.Com. https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-

fungsi-dan-jenis-jenisnya 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2019). Jenis Pajak Badan Usaha 

Milik Desa Beserta Penjelasannya. Dispmd.Bulelengkab.Go.Id. 

https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-pajak-badan-

usaha-milik-desa-beserta-penjelasannya-42#:~:text=Dalam hal pengenaan 

pajak untuk,dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Djam’an, S., & Aan, K. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta. 

Dolab. (2020). Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif. 

Www.Dqlab.Id. https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-

pengumpulan-data 

Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif-Teori dan Praktek. Bumi 

Aksara. 

Maukemana, V. (2019). Pengenaan Pajak dalam BUMDes. Www.Desabisa.Com. 

https://www.desabisa.com/pengenaan-pajak-dalam-bumdes/ 

Maulana, A. (2021). Wajah Baru BUMDes Posisikan Level Setara Badan Usaha. 

Dpmpd.Kaltimprov.Go.Id. 

https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/wajah baru-bumdes-posisikan-level-

setara-badan-usaha 

Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. 

Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. 

Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The influence of tax 

understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance. 

Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 22(2), 240–255. 

Rachman, M. (2015). Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, 

R&D. Magnum Pustaka Utama. 

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus (8th ed.). Salemba Empat. 

Rezkia, S. M. (2021). Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat 



 

44 

 

Melakukan Penelitian. Www.Dqlab.Id. https://www.dqlab.id/kenali-4-

perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian 

Rubiyanto, R. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Qinant UMS. 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. 

Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. PT Remaja 

Rosdakarya. 

  


