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Pajak adalah sumber dana utama untuk membelanjai tugas
tugas, fungsi-fungsi dan aktivi tas pemerintah. T-.f!lL Law. Tax 
Administration, Tax Policy dan Tax Payer atau wajib pajak (WP) 
adalah empat elemen keberhasilan perpajakan. Salah satu ukuran 
keberhasilan perpajakan adalah collection rate. Untuk fiskus, 
elemen WP bersifat uncontrollable. Sehingga pengetahuan tentang 
WP akan memudahkan setiap upaya peningkatan keberhasilan perpaja
kan dan collection rate, termasuk untuk Pa j ak Bumi dan Bangunan 
(PBB). Penelitian ini menindaklanjuti penelitiannya Bambang 
Suhardito (1995/1996). Variabel-variabel penelitian ini adalah 
variabel gayut collection rate, dan variabel-variabel bebas 
"kesadaran perpajakan WP" dan "sikap WP terhadap prioritas pem
bangunan pemerintah". 01eh karena itu kuesioner, anal isis dan 
variabel-variabel penelitiannya mengadaptasi penelitian Bambang 
Suhardito tersebut, dengan beberapa perbaikan seperti analisis 
statistik yang dipakai dan perhitungan rasio variabel gayut. 

Berdasarkan uraian d i, atas maka dapat d i rumuskan pennasala
han penelitian sebagai berikut: "Bagaimanakah kesadaran perpaja
ken WP PBB pasca e r a tax reform 1994 d i, Surabaya?"; "Bagaimanakah 
sikap WP PBB terhadap prioritas penggunaan hasil penerimaan PBB 
di Surabaya?"; dan "Bagaimanakah korelasi sikap-sikap WP PBB 
tersebut di atas dengan keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya?" 

Permasalahan pertama dan ke dua tidak berhipotesis sebab 
hanya berupa deskripsi. Sedangkan sebagai jawaban sementara 
terhadap permasalahan ke tiga, dapat diajukan hipotesis sebagai 
berikut "Faktor kesadaran perpajakan WP PBB berpengaruh terhadap 
keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya" (Hipotesis 1.1), dan 
"Sikap WP PBB terhadap prioritas penggunaan hasil penerimaan PBB 
berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya" 
(Hipotesis 1.2). 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran 
perpajakan WP PBB pasca era tax reform 1994 di Surabaya, mengeta
hui sikap WP PBB terhadap prioritas penggunaan hasil penerimaan 
PBB di su r abaya , dan mengetahui korelasi sikap-sikap WP PBB 
tersebut di atas dengan keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

Hasil akhir sekaligus manfaat penelitian ini adalah memberi
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kan bukti empiris tentang tingkat kesadaran perpajakan WP PBB 
pasca era tax reform 1994 di surabaya, memberikan bukti empiris 
tentang sikap WP PBB terhadap prioritas penggunaan hasil peneri
rnaan PBB pasca era tax reform 1994 di Surabaya, mernberikan bukti 
empiris tentang ada tidaknya pengaruh kes~daran.perpajakan WP PBB 
terhadap keberha~ilan penerirnaan PBB di surabaya, pasca era tax 
reform 1994, rnernberikan bukti empiris tentang ada tidaknya pen
garuh sikap WP PBB terhadap prioritas penggunaan hasil peneri
rnaan PBB, terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya, pasca 
era tax reform 1994, rnemberi rnasukan kepada Direktorat Jenderal 
Pajak dan Pemerintah-pemerintah Daerah, khususnya Pemda Tk. 
Jawa Tirnur dan Tk. II Kotamadya Surabaya berkenaan dengan upaya
upaya untuk rneningkatkan keberhasilan perpajakan PBB, dapat 
d i j a d i kan bahan referensi bagi praktik perpajakan, seperti pem
bentukan (seting) rnodel penyuluhan dan penagihan perpajakan, baik 
untuk PBB sendiri rnaupun pajak lain di Surabaya, dapat dijadikan 
bahan referensi bagi praktik perpajakan PBB, seperti pernbentukan 
(seting) rnodel penyuluhan dan penagihan perpajakan, di kota lain 
di Indonesia, dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti 
yang berminat dalam kasus serupa. 

Peneli tian ini bertipologi studi survai, dengan tingkat 
kristalisasi eksploratif yang terformalisasi dan terstruktur, 
peneliti tidak dapat mernpengaruhi variabel penelitian (ex-post 
facto), lingkungan penelitian lapangan (field-work), berdimensi 
waktu cross-sections (berkurun waktu 1995). Modus komunikasi dan 
rnetode pengumpulan data memakai cara angket kunjungan (visite 
questionaires). WP PBB adalah universe penelitian, dan WP PBB di 
kota Surabaya adalah populasi penelitian. Daftar Himpunan Keteta
pan pajak (DHKP) atau Buku Induk yang berisikan daftar WP PBB di 
Surabaya rnerupakan sample frame peneli tian I n i . Perhi tungan 
penetapan sampel menggunakan metode systematic sampling dan 
t.e k n i k fL systema~ sample with a random start. Berlandaskan 
sample frame dan penggunaan metode dan teknik ini, ditetapkan 
responden sebanyak seratus satu (101) WP PBB. 4 WP menolak rnenja
di responden, sehingga responden kenyataannya sebanyak sembilan 
puluh tujuh (97). 

Secara umum, penelitian ini rnembuktikan bahwa "Derajat kesa
daran perpajakan WP PBB berrnodus "Baik"" , "Derajat sikap WP PBB 
terhadap priori tas pernbangunan pemerintah atau dera jat sikap WP 
PBB terhadap penggunaan hasil penerirnaan PBB bererata "Kurang" " , 
"Variabel bebas kesadaran perpajakan WP PBB tidak berpengaruh 
terhadap keberhasilan penerimaan PBB" , sedangkan "Variabel bebas 
sikap WP PBB terhadap prioritas pembangunan pernerintah berpengar
uh terhadap keberhasilan penerirnaan PBB". 

Penelitian ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan penelitian
penel i tian lanjut, dengan alasan bertambah pentingnya fungsi 
pajak di negara kita, penelitian di bidang perpajakan masih 
sedikit, dan perlunya test and re-test untuk menguji hasil 
penelitian ini sampai dengan kernungkinan penemuan model perpaja
kan. Tindak lanjut penelitian dapat berupa penelitian lanjutan 
maupun replikasi. 
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