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ABSTRAK

MOHAMMAD IMAM SHOFWAN. 2010. 8323108324. Analisis Prosedur
Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Jasa
Informasi Pada Kantor Pusat Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
Tujuan

penelitian

ini

adalah

untuk

mengetahui

prosedur

pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada di
Kantor Pusat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan
metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara.
Dari

hasil

penelitian

ini

dapat

disimpulkan

bahwa

dalam

pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat berjalan
dengan

baik

walaupun

akan

ada

hambatan-hambatan

saat

pelaksanaannya. Jika para pegawai yang bekerja dibagian PNBP
mengikuti sesuai prosedur yang sudah ada didalam peraturan pemerintah
dan undang-undang, maka pelaksanaan yang akan dijalankan akan
menunjukkan hasil yang baik. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa
jika dalam prosedur pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) memiliki hambatan terutama dalam tahap pemungutan pelayanan
jasa informasi, maka proses bagan piutang tak tertagih dapat mengatasi
hambatan tersebut.
.

Kata kunci: Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah.
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ABSTRACT

MOHAMMAD IMAM SHOFWAN. 2010. 8323108324. Analisis Prosedur
Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pendapatan Jasa
Informasi Pada Kantor Pusat Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.

The purpose of this observation was to determine the
procedures for the implementation of non-tax state revenue (tax
revenues) in the Office of the Central Agency for Meteorology,
Climatology and Geophysics. The method used in this observation is a
qualitative analysis method of data collection methods through the
literature study and interviews.

From these results it can be concluded that the implementation
of State Revenue (tax revenues) can run well even though there will be
obstacles when execution. If the employees who work non-tax
revenues following section according to the procedures already in
government regulations and legislation, the implementation of which
will be run will show good results. Results of this analysis showed that
if the execution procedure Non Tax Revenue (tax revenues) have
barriers, especially in the stage of collecting information services, the
process chart for doubtful accounts can overcome these obstacles.

Key Word : non-tax revenue, government regulations
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