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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini ber isi penjelasan dan justifikasi penelitian ini, 

dan nal-hat penting lain mengenai penelitian ini. Bab ini ､ｩｯｾｧ｡Ｍ

nisasikan dalam sub-sub bab latar belakang, Pajak Bumi dan Bangu-

nan (PBB), perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis seba-

gai jawaban sementara atas masalah penelitian, kontribusi peneli-

tian, s elayang pandang cara penelitian, batasan masalah, dan 

organisasi laporan. 

Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi reguler dan 

pembangunan. Fungsi reguler yang penting dan juga sekal iqus 

tujuan pembangunan adalah memajukan kesejahteraan rakyat. Sedang-

kan tugas pembangunan adalah inovator dan stabilisator pem.bangu-
. ' 

nan. Pelaksanaan fungsi a tau tug as pemerintahan ini memerl u:<an 

dana. Sumber utama dana ini adalah pajak. 

Pajak berfungsi budgeter-regulerend-social. Pajak berfungsi 

budgeter artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyara-

kat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk budget 

(APBN/D). Sedangkan sisi lain budget yaitu belanja atau penge-

luaran pemerintah berefek multiolisr ba9i perekonomian negara. 

Pajak berfungsi regulerend artinya pajak adalah instrumen untuk 

mengatur, mendorong atau menghambat pertumbuhan pelaku-pelaku dan 

bidang-bidang ekonomi tertentu. Pajak berfungsi sosial artinya 

paj ak adalah ｩｮｳｾｲｵｭ･ｮ＠ untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si 
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miskin. 

Pemerintah pada tahun 1983 mengadakan ｾ＠ (pemba.har-

uan perpajakan), dan menyempurnakannya lagi ｰ＼ｾ､｡＠ tahun 1994. rax 

reform ini sangat penting karena berslfat konseptual, menghapus 

keruwetan sistem perpajakan lama, dan memberikan fasilitas 
t 

ｑＮｹｴｪｧ･ｴ ･ ｲＭｲ･ＮＹｊｊＮｬ｟･ｲｾｮＮ､ＮＮＺＺｳＮｯ｣ｩ｡ｬ＠ pa jak. Tax reform menghasi lkan sistem 

perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan memberikan kepastian 

hukum ( ｘＺｾ ｑ ｢ｳｳｩ｣ｨ･ｲＮｨ･ｩＮｴＮＩ＠ . Akibatnya .sistem perpa jakan sekarang ini 

mudah dipelajari, dipahami dan dipatuhi. Selain itu tax reform 

memberikan fasilitas pada fungsi budgeter-regulerend-social 

pajak. Tax reform 1983 telah berhasil meningkatkan penerimaan 

pajak negara. Tabel Nornor 01 di bawah ini menunjukkan keberhasi-

lan tax reform tersebut. 
Tabel No. 01 

Trend penerimaan pajak 5 (lima) tahunan 
ｲＭ ＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭＭＮＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＭ ＭＭＭＭＭＭＭ

TA 1993/1994 TA 1988/1989 TA-1983/1984' l Keterangan 

Penerimaan 
pajak 

Rp. 33,85 trl Rp. 10,56 tr1,Rp. 3,73 trl 

- --.-·---··---------·--· _ _ . ___ __ 1___, _ _ ..__ _ _ _ 
* diolah dari APBN 

2. fajak Bumi ｧｾｮ＠ ｾ｡ｮｧｵｮ｡ｮ＠ (PBB) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan 

adalah Tax Law, Tax Policy, Z'a.x Administration, da.n Tax Payer. 

Dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, faktor tax payer 

atau wajib pajc;";k (WP ) bersifat uncontrollable bagi fiskus. Dengan 

alasan itu, penelitian ini berfokus pada faktor WP, dan korela-

sinya terhadap keberhasilan perpa jakan, khususnya keberhasi Ｎ ｾ ｡ｮ＠
• '· 
»•i 

penerimaan pajak (tax cQllection Ｎｲ｡ｴｾＩＬ＠ pasca era tax reform 

tahun 1994. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpaja),an 

adalah Tax Law, Tax Policy, Tax Administration, dan Tax Payer. 

Dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, faktor tax payer 

atau wajib ｰ｡ｪｾｾ＠ (WP) bersifat uncontrollable bagi fiskus. Dengan 

alasan itu, penelitian ini berfokus pada faktor wP, dan korela-

sinya terhadap keberhasilan perpa jakan, khusHsnya keberhasi ."an 

penerimaan pajak (tax Qollection rate), pasca era tax reform 

tahun 1994. 

2 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Faktor-Faktor yang melekat pada Wajib pajak, dan Pengaruhnya ...Misbach, Moch Lutfie

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah satu pajak pusat, 

merupakan sumber dana utama pemerintah daerah. Penggunaan dana 

PBB hanya untuk pembangunan infra struktur dan fasilitas umum 

kota, tidak boleh untuk lainnya. Sehingga dana PBB berperan 

penting dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. PBB berwajib 

pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lain, penerimaan PBB dari 

tahun ke • tahun terus meningkat dan berpersentase lebih besar 

dibandingkan dengan persentase kenaikan pajak lain dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ｾｾｂ＠ merupakan satu-

satunya pajak properti di Indonesia. Ini merupakan alasan berikut 

pentingnya usulan penelitian ini . 

Tabel n9mor 02 di bawah ini menunjukkan trend dan perbandin-

gan kenaikan PBB, pajak- pajak lain dan APBN. 

Tabel No. 02 · 
Perbandingan t rend PBB dengan pajak lain dan APBN 

TA 95j96 bed a '% )r 
I 

TA 94/95 bed a (% ) TA 93/9·4 
. _ _....,_._.., 

Keterang 1 (Rp) 2=(1-3) 3 (Rp) 4=(3-5) 5 (Rp)· 
an per 3 per 5 

---
APBN 78t02 trl 11,9 % 69,75 trl 11,9 % 62,32 trl 

i 
Pjk lain 43,10 trl l 12,1 % 38,45 trl 18,2 % 32,53 trl 

r;BB 
' ··-

1,9 2 trl / 18,1 tl 1,63 trl . 23,4 % 1,32 trl 
-·-

* diolah dari APBN 

PBB adalah pajak obyektif, artinya penetapan beban PBB tidak 

memperhatikan penghasilan wajib pajak (WP) .. · Walaupun demikian 

beban PBB tetap akan dibayar dari penghasilan WP. Faktor-faktor 

yang melekat .pada WP dan berskala rasio dan; atau interval lainnya 

adalah beda P?rhitungan permanent difference, .Pendidikan WP, dan 

lama tinggal WP .di lokasi obyek pa jak PBB. Faktor pendidi kan WP 
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berskala ｾｾ､ｩｮ｡ｬＬ＠ teta.pi sudah banyak peneliti yang menginterval-

kan faktor ini dalam analisis penelitiannya. Ipi merupakan jasti-

fik asi peneliti dalam menganalisis faktor ini. 

Pengetahuan tentang faktor-faktor rasio yang melekat pada WP 

akan membantu Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah-pemerintah 

Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Timur dan Tk. II 

Kotarnadya Surabaya dalam setiap upaya peningkatan penerimaan PBB. 

Selain ｩｾｵ＠ pengetahuan tentang hal ini j uga akan membantu setiap 

upaya ｰ･ｮｩｮｾｫ ｡ｴ｡ｮ＠ penerimaan pajak-pajak pusat dan daernh 

lainnya .. 

Selain itu pada tahun 1994, ·1995, dan ｾＹＹＶ＠ banyak WP yang 

mengajukan keberatan dan pengurangan dikarenakan kenaikan penge-

naan PBB mereka. Uraian dan fakta diatas merupakan alasan pernili-

han Surabaya sebagai lokasi penelitian. 

Pada tahun anggaran 1993/1994, penerimaan PBB surabaya dalam 

nilai rupiah t etap tertinggi, tetapi dalarn pencapaian target 

atau realisasi terbawah dibandingkan daerah-daerah tingkat II 

1ainnya di Jawa Tirnur. Data PBB surabaya tahun anggaran 1993/1994 

terlihat pada Tabel Nomor 03 di bawah ini. Pada tahun anggaran 

1994/1995 dan 1995/1996 hal ini telah membaik. 

Tabel No. 03 Oata Target dan Realisasi Penerirnaan PBB surabaya 
Tahun Anggaran 1993/94 dan 1994/95 (diolah dari 
laporan Kantor Pelayanan Pajak PBB Surabaya). 

Keterangan TA 1994/1995 TA 1993/1994 

Target penerimaan Rp.31,9 m Rp.29,9 m 
i ' 

Realisasi penerimaan i Rp.29,3 m I Rp.22,0 m** l. 
Rasio' 91,7% · 73,6% • 

* = 'I'A 1993/1994 menduduki peringkat terbawah di Jawa Timur. 
**- Rea1i.aasi penerimnan meliputi pokok dan tunggakan pnJnk. 
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Peneli tian perpa jakan, khususnya setelah adanya penyempur-

naan tax reform 1994 masih banyak diperlukan karena meningkatnya 

peranan pajak dalam alokasi budgeter, meningkatnya debt ratio 

APBN, dan makin kompleks, luas dan pentingnya layanan pemerintah 

( termasuk Pemerintah Daerah} melal ui pembangunan infra-struktur 

daerahjkota. 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai ber'ikut: 

1. 11 Bagaimanakah pengaruh beban pajak WP PBB terhadap keberhasi-

lan penerimaan PBS di Kotamadya Surabaya?" 

2. "Bagaimanakah pengaruh penghasilan WP PBB terhadap keberhasi-

lan penerimaan PBB di Kotamadya Sur abaya?" 

3. 11Bagaimanakah pengaruh beda perhi tungan permanent difference 

terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kotarnadya Surabaya?" 

• 4. "Bagaimanakah pengaruh pendidikan WP PBB terhadap keberhasiian 

penerimaan PBB di Kotarnadya Surabaya?" 

5. "Bagaimanakah pengaruh lama tinggal WP PBB di lokasi obyek 

pajak PBB t erhadap keberhasilan peneri maan PBB di Kotarnadya 

Surabaya? ,. 

4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, rnaka pene-

_litian ini bertujuan untuk: 

·1. mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh beban pajak WP PBB .. 
terhadap ｫｾ｢･ｲｨ｡ｳｩｬ｡ｮ＠ penerimaan PBB di surabaya. 

4 • 
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2. mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penghasilan WP PBB 

teFhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

3. mendapatkan· bukti empiris tentang pengaruh beda perhitungan 

permanent difference terhadap keberhasilan penerimaan PBB di 

Surabaya. 

4. mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pendidikan WP 

PBB terhadap keberhasilan ｰ･ｮ･ｲｾｭ｡｡ｮ＠ PBB di Surabaya. 

5. mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh lama tinggal WP PBa 

di lokasi obyek pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB 

di Surabaya. 

5. Hipotesis ｾｮｾｬｩｴｩ｡ｮ＠

Sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan-permasa-

lahan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. faktor.beban pajak WP PBB berpengaruh terhadap keberhasilan 

pene r i maa n PBB di surabaya. 

2. faktor penghasilan WP PBB berpengaruh terhadap keberhasilan 

penerimaan PBB di Surabaya. 

3. f aktor beda perhitungan permanent difference berpengaruh 

t erhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

4. faktor pendidikan WP PBB berpengaruh ter!;adap keberhasi lan 

pe nerimaan PBB di Surabaya. 

5. ｦ｡ｫｴｾｲ＠ lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB berpen-

garuh terhadap keberhasilan penerirnaan PBB di Surabaya. 

6. KQntribusi ｐ･ｯｾｬＺｩｴｩａｮ＠

Hasil akhir .sekali gus manfaat penelitian ini adalah: 

6 

2. mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penghasilan WP PBB 

terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

3. mendapatkan' bukti empiris tentang pengaruh bed a perhitungan 

permanent difference terhadap keberhasilan penerimaan PBB di 

Surabaya. 

4. mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pendidikan WP 

paB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

5. mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh lama tinggal WP PBB 

di lokasi obyek pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB 

di Surabaya. 

5. Hipotesis Penel iti a n 

Sebagai j awaban sementara terhadap permasalahan-permasa-

lahan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. faktor.beban pajak WP PBB berpengaruh terhadap keberhasilan 

penerimaan PBB di Surabaya. 

2. faktor penghasilan WP PBB berpengaruh terhadap keberhasilan 

penerimaan PBB di Surabaya. 

3. faktor beda perhitungan permanent difference berpengaruh 

terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

4. faktor pendidikan WP PBB berpengaruh ter!,ladap keberhasi Ian 

penerimaan PBB di Surabaya. 

5. ｦ｡ｫｴｾｲ＠ lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB berpen-

garuh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

6. Kontribusi Penelitian 

Hasil akhir,sekaligus manfaat penelitian ini adalah: 
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1. memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor beban 

PBB WP terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

2. rnernberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor penghasilan 

WP terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

3. rnemberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor beda perhi-

tungan permanent difference terhadap keberhasilan pene-

rimaan PBB di Surabaya. 

4. memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor pendidikan WP 

terhadap keberhasilan penerimaan PBB di surabaya. 

5. memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor lama 

t.inggal WP di lokasi obyek pajak PBB terhadap keberhasil ... 

an penerimaan PBB di Surabaya. 

.. :' \',. 

6. memberi masukan kepada Oirektorat Jenderal Pajak dan Pemerin- ' 

tah-pemerintah Oaerah, khususnya Pernda Tk. I Jawa Timur dan 

Tk. II Kotamadya surabaya berkenaan dengan upaya-upaya untuk 

meningkatkan keberhasilan perpajakan PBB. 

7. dapat di jadikan bahan referensi bagi pr.aktik perpa jakan, 

seperti pembentukan ( seti.ng:) model penyuh:.,han dan penagi::lan 

ｰ･ｲｰ｡ｪ｡ｫ｡ｮｾ＠ baik ｵｮｾｵｫ＠ PBB sendiri ｾ｡ｵｰｵｮ＠ pajak lain di kota 

Surabaya. 

8. dapa t di jadikan bahan referensi bagi praktik perpa jakan PBB, 

seperti. pembentukan (sating) model penyuluhan dan penagihan 

ｰ･ｲｰ｡ｪ｡ｾ｡ｮＬ＠ di kota lain di Indonesia. 

9. dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang berminat, '·'· ｾ Ｎ Ｌ Ｌ ｾ ＬＮ ［＠

dalarn kasus sernpa. 
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1. memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor beban 

PBB wp terhadap keberhasi1an penerimaan PBB di Surabaya. 

2. memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor penghasilan 

WP terhadap keberhas1lan penerimaan PBB di Surabaya. 

3. memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor beda perhi-

tungan permanent difference terhadap keberhasi1an pene-

rimaan PBB di Surabaya. 

4. memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor pendidikan WP 

terhadap keberhasi1an penerimaan PBB di surabaya. 

5. memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor lama 

tinggal WP di lokasi obyek pajak PBB terhadap keberhasi1'" 

an penerimaan PBB di Surabaya. 

6. memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerin-

tah-pemerintah Daerah, khususnya Pemda Tk. I Jawa Timur dan 

Tk. II Kotamadya Surabaya berkenaan dengan upaya-upaya untuk 

meningkatkan keberhasi1an perpajakan PBB. 

7. dapat di jadikan bahan referensi bagi praktik perpajakan, 

seperti pembentukan (seting) model penyuh,han dan penagiJlan 

perpajakan,. baik untuk PBB sendiri ro.aupun pajak lain di kota 

Surabaya. 

8. dapat di jadikan bahan referensi bagi praktik perpajakan PBB, 

seperti. pembentukan (sating) model penyuluhan dan penaglhan 

ｰ･ｲｰ｡ｪ｡ｾ｡ｮＬ＠ di kota lain di Indonesia. 

;. ; 

.'f' 

9. dapat dijadikan bahan referensi bagi pene1iti yang berminat. h '" 
da1am kasus sernpa. 
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7. Selayang Pandang ｃ｡ｾ･ｮ･ｬｩｴｬ｡ｮ＠

Penelitian ini bertipologi studi survai, dengan tingkat 

kr ista 1 i sasi eksplorati f yang terforrnalisasi dan terstruktpr 

pene1iti tidak dapat rnernpengaruhi variabel penelitian (ex-post 

facto), lingkungan penelitian lapangan (field-work), berdirnensi 

waktu cross-sections (berkurun waktu 1995). Modus kornunikasi dan 

rnetode pengurnpulan data rnernakai cara angket kunjungan ·(visite 

questionaires). 

WP PBB adalah universe penelitian, .dan WP PBB di kota Su-

rabaya adalah populasi penelitian. Daftar Hirnpunan Ketetapan 

Pajak (DHKP) atau Buku Induk yang berisikan daftar WP PBB di 

Surabaya merupakan sample frame peneli tian ini. Perhi tungan 

penetapan sarnpel rnenggunakan metode sy2tematic sanwling dan 

teknik .a ｾＮｬＡｊｾｴｾ ｭ｡ｴｩｾ＠ ｾｈｩｬｮＮｑｬ･＠ h'.itb a r andom start. Berlandaskan 

gample frame dan penggunaan metoda dan teknik ini, ditetapkan 

responden sebanyak 101 WP PBB. Empat dari 101 WP PBB responden 

menolak untuk menjadi responden dengan berbagai alasan, sehingga 

responden kenyataannya sebanyak 97 WP PBB. 

Penetapan oaerah Tingkat II Kotarnadya Surabaya sebagai 

lokasi peneli tian sangat favorable· dengan pertimbangan: ( 1) 

suraba:ya adalah kota metropolitan nomer dua di Indonesia ( 2) 

prioritas utama upaya peningkatan keberhaailan pemungutan PBB 

sebaiknya di sektor perkotaan ､｡ｾ＠ industri dibandingkan sektor 

perdesaan, pertambangan dan kehutanan, karena bernilai rupiah 

tinggi, ( 3) sesuai dengan karakteristik khusus PBB, dan { 4) 

problernatik PBB untuk kota besar relatif t'inggi 

Detil cara 'peneli tian dibahas di BAB III. Fokus dan tujuan 
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Pajak (OHKP) atau Buku Induk yang berisikan daftar WP PBB di 

Surabaya merupakan sample frame penelitian ini. Perhitungan 
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menolak untuk rnenjadi responden dengan berbagai alasan, sehingga 
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sebaiknya di sektor perkotaan dan. industri dibandingkan sektor 

perdesaan I pertarnbangan dan kehutanan I karena bernilai rupiah 
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Detil cara penelitian dibahas di BAB III. Fokus dan tujuan 
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penelitian ini adalah pengujian empiris pengaruh faktor-faktor 

rasio yang rnelekat pada WP terhadap keberhasilan penerirnaan PBB 

di kota Surabaya. 

variabel bebas penelitian ini berjumlah lima faktor. Faktor 

penghasilan WP diukur dengan menggunakan multi-item guestian-

si.res . Kuesioner menggunakan bentuk jawaban is ian, multiple-

qhoice tertutup, dan satu tempat komentar terbuka sebagai peleng-

kap kuesioner. Kuesioner penelitian dapat dilihat di Lampiran B. 

Kuesioner ini telah diuji-cobakan kepada rekan-rekan kerja 

di Fakul tas Ekonomi, rnahasiswa s-a Universitas Gadjah Mada, 

mahasiswa ･ｫｳｾ･ ｮｳｩｯｮ＠ Fakultas Ekonomi Universitas Air langga, dan 

terakhir kepada penduduk Kelurahan Jemur Wonosari, Kecarnatan 

Wonocolo, Kotamadya Surabaya. 

Metode ｾ･ｮ ｧｵｲｮｰｵｬ｡ｮ＠ data memakai ｙｬＲｩｴｾ＠ ｧｵ･Ｄｴｩｯｮ ｡ｾＮ＠ Tenaga 

pencacahnya adalah mahasiswa D-III Perpajakau Fakultas Ekonomi 

Universitas Air langga. Supaya tidak ada bias terhadap data akibat 

pengaruh tenaga pencacah, maka sebel umnya para tenaga pencaca.h 

diberi bimbingan dan latihan, dan l embar panduan. Penulis telah 

mengadaka n supervisi secukupnya terhadap aktivitas pengumpulan 

data mereka. 

s. Batasau MasAlab 

Data keberhasilan penerimaan PBB, variabel gayut ー･ｮ･ｬｩｴｾ｡ｮ＠

ini, merupakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan 

PBB di Surabaya. Penulis telah mengevaluasi dan mengamati sistem 

administrasi kantor tersebut, dan sampai pada kesimpulan sistem 

administrasinya dapat diandalkan. Oleh karena i tu penulis tidak 
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penelitian ini adalah pengujian empiris pengaruh faktor-faktor 

rasio yang melekat pada WP terhadap keberhasilan penerimaan PBB 

di kota Surabaya. 

variabel bebas penelitian ini berjumlah lima faktor. Faktor 

penghasilan WP diukur dengan menggunakan multi-item question-

aires. Kuesioner menggunakan bentuk jawaban isian, lllultiple-

choice tertutup, dan satu tempat komentar terbuka sebagai peleng-

kap kuesioner. Kuesioner penelitian dapat dilihat di Lampiran B. 

Kuesioner in1 telah diuji-cobakan kepada rekan-rekan kerja 

d1 Fakul tas Ekonomi, mahasiswa 5-2 Universitas Gadjah Mada, 

mahasiswa ekstension Fakultas Ekonomi universitas Air langga, dan 

terakhir kepada penduduk Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

1'I0nocolo, Kotamadya Surabaya. 

Metode ｾ･ｮ ｧｵｭｰｵｬ｡ｮ＠ data memakai yisite ｧｵ･Ｄｴｩｯｮ ｡ｾＮ＠ Tenaga 

pencacahnya adalah mahasiswa D-III Perpajakall Fakultas Ekonomi 

Universitas Air langga. Supaya tidak ada bias terhadap data akibat 

pengaruh tenaga pencacah, maka sebel umnya para tenaga pencacah 

diberi bimbingan dan latihan, dan lembar panduan. Penulis telah 

mengadakan supervisi secukupnya terhadap aktivitas pengumpulan 

data mereka. 

8. Batasan Masalah 

Data keberhasilan penerimaan PBB, variabel gayut penelitian 

ini, merupakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan 

PBB di surabaya. Penulis telah mengevaluasi dan mengamati sistem 

administrasi kantor tersebut, dan sampai pada kesimpulan sistem 

administrasinya dapat diandalkan. Oleh karena i tu penulis tidak 
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mtmq.tddKdll polllJU j i <Ill t;t>rhadap dntn ::nkundor In i ., 

Pembayaran PBB berkarakteristik dua, yaitu lunas dengan 

tidak lunas, tidak boleh diangsur. Menyadari sifat-sifat di atas 

tersebut, rnaka pengujian norrnalitas sebaran variabel gayut tidak 

diperlukan. Data variabel gayut berkurun waktu 1995. Oleh karena 

itu penelitian ini bersifat ｾｾｳｾｧｴｩｯｮＮ＠

Faktor-faktor. penelitian perpajakan sangat sensitif untuk 

WP, terrnasuk fakto r pendapatan atau penghasilan WP. Oleh karena 

itu itu adalah wajar bila responden/WP akan sangat berhati-hati 

untuk member i kan respon terhadap penel i tian bidang perpa j akan 

seperti penelitian ini. 

Kesahihan dan keandalan penelitian ini juga tergantung pada 

kejujuran respqn para responden terhadap kuesioner. Kejujuran 

para responden, atau kesahihan dan keandalan eksternal ini diluar 

kekuasaan penulis, atau dengan perkataan lain bersifat UJ1.9QDtrqL-:. 

ｾ＠ untuk penulis. Para pernbaca penelitian ini diharapkan mafhum 

{awa.re) atas ｫ ･ｾ･ｲ｢｡ｴ｡ｳ｡ｮＭｫ･ｴ･ｲ｢｡ｴ｡ｳ｡ｮ＠ yang ada dalam penelitian 

ini. 

9. Qrg@nj.s g,sJ. L!iH29t:illl 

Secara ringk.as, 1-aporan penelitian i ni diorgani sasikan 

sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan berisika n latar belakang, Pajak Burni dan 

Bangunan {PBB), perurnusan rnasalah, tujuan penelitian, hipote-

-sis p eneli tian, kontribusi peneli tian, s elayang pandang car a 

peneli tian, batasan rnasalah, dan o r gan'isas i l aporan. 

2 . Bab II Tinjauan Pustaka memuat l anda san teori yang berkaitan 
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Pembayaran PBB berkarakteristik dua, ya i tu lunas dengan 

tidak lunas, tidak boleh diangsur. Manyadari sifat-sifat di atas 

tarsebut, maka panqujian normalltas sabaran variabal gayut tidak 

dlparlukan. Data veriabel gayut berkurun waktu 1995. Oleh karana 

itu penelitian ini bersifat ｾｾｳ｡｣ｴｩｑｮＮ＠

Faktor-faktor peneli tian perpa jakan sangat sensi ti f untuk 

WP, tarmasuk f aktor pendapatan atau penghasilan WP . Oleh karena 

itu i tu adalah wajar bila respondenjWP akan sangat berhati-hati 

untuk member i kan respon terhadap penel i tian bidang perpa -jakan 

seperti penelitian ini. 

Kesahihan dan keandalan penelltian ini juga tergantung pada 

kajujuran respon para responden terhadap kuesionar. Kejujuran 

para responden, atau kesahihan dan keandalan eksternal ini diluar 

kekuasaan penulis, atau dengan perkataan lain bersifat ｕｾｫｑｮｴｲｑｊｾ＠

ｾ＠ untuk penulis. Para pembaca penelitian ini diharapkan mafhum 

Ｈ｡ｷｾＩ＠ atas ke\erbatasan-keterbatasan yang ada dalam penel itian 

in1. 

Secara ringkas, 

sabagai barikut: 

9. Qrganisasi Laporan 

laporan penelitian ini diorganisasikan 

1. Bab I Pendahuluan berisikan latar balakang, Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), perumusan masalah, tujuan penelitian, hipota-

sis panelitian, lcontribusi penelitian, selayang pandang cara 

penelitian, batasan masalah, dan organ'i sasi laporan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka memuat landasan teori yang berkaitan 
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penelitian ini, khususnya variabel-variabel· penelitian. Bab 

ini memuat empat sub-sub bab, yaitu fungsi negara dan pereko-

nomian, perpajakan dan keberhasilan perpajakan, faktor-faktor 

yang mempenqaruhi keberhasilan PBB, dan data PBB. 

3. Bab IIi Metodologi berisikan penjelasan detil cara penelitian 

yang telah dilaksanakan. Bab ini diorganisasikan dalam 

sub-bab-sub-bab antara lain bukti empiris penelitian terdahu-

lu, definisi operasional, tipologi penelitian, seleksi dan 

penetapan . sampel, modus komunikasi dan metode pengumpula n 

data, kuesioner, Upaya-upaya untuk mendapatkan respon yang 

wajar, keandalan dan kesahihan alat pengukur1 dan analisis 

statistik. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan pembahasan 

terpadu terhadap hasil penelitian, yang diorganisasikan dalam 

sub-sub bab analisis variabel gayut keberhasilan penerimaan 

pajak, dan analisis statistik hipotesis penelitian. 

5. · _Bab V Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan penelitian dan 

saran. 
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penelitian ini, khususnya variabel-variabel' penelitian. Bab 

ini memuat empat sub-sub bab, yaitu fungsi negara dan pereko-

nomian, perpajakan dan keberhasilan perpajakan, faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan PBB, dan data PBB. 

3. Bab IIi Metodologi berisikan penjelasan detil cara peneli tian 

yang telah dilaksanakan. Bab ini diorganisasikan dalam 

sub-bab-sub-bab antara lain bukti empiris penelitian terdahu-

lu, definisi operasional, tipologi penelitian, seleksi dan 

penetapan ,sampel, modus komunikasi dan metode pengumpulan 

data, kuesioner, Upaya-upaya untuk mendapatkan respon yang 

wajar, keandalan dan kesahihan alat pengukur, dan analisis 

statistik. 

4. Bab IV Hssil Peneli tisn dan Pembshasan berisikan pembahasan 

terpadu terhadap hasil penelitian, yang diorganisasikan dalam 

sub-sub bab analisis variabel gayut keberhasilan penerimaan 

pajak, dan anal isis statistik hipotesis penelitian. 
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ＮＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾷﾷﾷＭＭ

BAR Il 

TINJAUAN PUS'l'AKA 

Bab ini berisi landasan teori.tis penel itian dan data PBl:3. 

Bab ini diorganisasikan kedalam empat sub-sub bab, yaitu fungsi 

negara dan perekonomian, perpa jakan dan keberhas i lan per p a ｾｪ｡ｫ｡ｮＬ＠

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBB, dan data PBB. 

1.1. Fungsi negarS} 

Bab I di depan telah menjelaskan bahwa salah satu fungsi 

negara ki ta adalah merna jukan kesejahteraan rakyat. Hema jul<.an 

kesejahteraan rakyatnya adalah karakteristik umum negara-negara 

modern sekarang iili (Guritno Mangkoesoebroto, 1994; Dann Sugand-

ha, 1992; M. Suparmoko, 1992; s. Munawir, 1992; F.X. Yuwono 

ｐｲｾｷｩｾｯｳ･ｴｯｴｯＬ＠ 1989; Arifin Sabeni dan Imam Ghozali , 1988: Roc h-

mat Soemitro, 1977). Secara .eksplisit Pembukaan Undang-undang 

Dasar 1 q 45 menyitirnya sebagai berikut: 

. . . membentuk suatu Pemerintah Negara Indone s i a yang meli n-
d ungi segenap bangsa Indonesia dan s eluruh t umpah darah 
I ndonesia dan untuk memajukan kese j ahteraan umum, 

Akti vi t as Pel ita I s arnpai d engan v .r s aat ini a dalah bentuk 

upaya pemerintah untuk rnensejahterakan rakyat, khusus ny a da l a m 

bidang perekonornian. ｍ･ｲｮ｡ｾ｡ｩ＠ anal i s i s metode prakti s , pernbangunan 

atau pembangunan di bidang perekonornian a da lal1 pert urnbur1a n yang 

､ｩｾ･ｮ｣｡ｮ｡ｫ｡ｮ＠ untuk memaksimumkan tingkat kema kmur a n ekonomi 

masyarakat sekarang maupun yang akan d atang ( Su roso Imam Zadjul i , 

1995) . Aktivitas pelaksanaa n fungsi negara i n i memerl uka n dana . 
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BAH II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teoritis penelitia n dan data PBB. 

Bab ini diorganisasikan kedalam empat sub-sub bab, yaitu fungsi 

negara dan perekonomian, perpajakan dan keberhasi Ian perpa ｾＡ｡ｫ｡ｮＬ＠

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBB, dan data PBB. 

1.1. Fungsi negara 

Bab I di depan telah menjelaskan bahwa salah satu fungai 

negara ki ta adalah merna jukan kesejahteraan rakyat. Hema juKan 

kesejahteraan rakyatnya adalah karakteristik umum negara-negara 

modern sekarang ini (Guritno Mangkoesoebroto, 1994; Dann Sugand-

ha, 1992; M. Suparmoko, 1992; S. Munawir, 1992; F.X . Yuwono 

Prawirosetoto, 1989; Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 1988; Roch-

mat Soemitro, 1977). Secara ,eksplisit Pembukaan Undang-undang 

Dasar 1045 menyitirnya sebagai berikut: 

... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melin-
dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

Aktivitas Pelita I sampai dengan VI saat i ni adal.ah bentuk 

upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, khususnya dalam 

bidang perekonomian. Memakai anal i sis metod" pral<. U .s, pembangunan 

atau pembangunan di bidang perekonomian adaIal1 pertumbUtlan yang 

direncanakan untuk memaksimumkan tingkat ltemakmura n f:konomi 

masyarakat sekarang maupun yang akan datang ＨｓｕｬＺｏ ｾ ［ ｏ＠ I mam Zadjul i, 

1995). Aktivitas pelaksanaan fungsi negara ini memerlukan dana. 
,-
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sumber utama penerimaan negara yang sehat adalah· pajak (M. supar-

moko, ＱＹＹＲｾ＠ Guritno Mang.koesoebroto, 1992; s. Hunawir, 1992; 

Tubagus Chairul Amachi Zandjani, 1992: F.X. Yuwono Prawiroset.oto, 

1989; E.ko Lasmana, l989J R. T6bias Subekti, 1985; B. Usman d anK . 

Subroto, 1980; Rochmat Soemitro, 1977). 

Mashab-mashab liberalisme Adam smith, Keynesian, terlebih 

lagi sosialisme Ricardo menyatakan bahwa pemerintah berperan 

penting dalam. perekonomian. Oleh karena itu pembangunan dan 

pertumbuhan ･ｫ ｯｮｯｭ ｾ ｩ＠ membutuhkan intervensi pemerintah. 
i 

Ada tiga sektor intervensi pemerintah di bidang perekonomi-

｡ｮｾ＠ yaitu sektor riel, moneter dan fiskal. Sektor riel adalah 

sektor yang berhubungan langsung dengan pasar, seperti perijinan 

.dan pelarangan. Sektor moneter berkaitan dengan suku bunga dan 

nilai tukar valuta (kurs). Sektor fiskal berkaitan dengan keuan-

gan dan pajak. 

Pada dasarnya APBN/APBD (budget) merupakan pengg amba r a n 

k egiatan pemerintah. APBN berkarakter istik alokasi , dist ribusi 

dan stabilisasi, dan ｢ｾｲ｡ｴｲｩ｢ｾｴ＠ ekonomis, e f i sien, dan e f ekt i f. 

Fungsi alokasi APBN bertujuan mengatasi ketidak-efisiena n a l okasi 

sumber daya bila alokasi tersebut ber dasarkan mekanisme pasar. 

Furigsi distribusi APBN bertujuan pemerataan mengatas i keti mpangan 

sos ial, sebab rnasalah pemerataan tidak mungkin d i serahkan kepada 

mekanisme pasar. Fungsi stabilisasi APBN bertujuan me n gurangi 

pengangguran ( peningkatan kesempatan kerja) , bersama-sa ma dengan 

e f ektivitas pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ha rga. Pel a ksanaan 
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gan dan pajak. 

Pada dasarnya APBN/APBD (budget) merupakan penggalllbaran 
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sumber daya bila alokasi tersebut berdasarkan mekanisme pasar. 

Fungsi distribusi APBN bertujuan pemerataan mengatasi ketimpangan 

sosial, sebab masalah pemerataan tidak mungkin diserahkan kepada 

mekanisme pasar. Fungsi stabilisasi APBN bertujuan mengurangi 
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ketiga fungsi APBN tadi tetap dalam konteks ekonomisasi pemakaian 

surnber daya yang langka, secara efisien dan efektif (M. Suparmo-

ko, '1992: Guritno Uangkoesoebroto, 1992; F.X. Yuwono Prawiroseto-

to, 1989). 

2. Perpajakan dan ｋ･ｰ･ｲｨ｡ｳｾｬＹｮ＠ ｐ･ｲｰ｡ｾｫ｡ｮ＠

2.1. Perpajakan 

Bab I di depan tel ah menjelaskan pajak berfungsi !;2ud!J!J,tair,. 

ｲ･ｧｵｬ｡ｾＬ＠ dan ｾｑ｣ｩ｡ｬ＠ (M. Suparmoko, 1992; Guritno Mangkoesoe-

broto, 1992; s. Munawir , 1992; Tubagus Chair u1 .h.machi Zandjani , 

1992; F.X. Yuwono Prawirosetoto, ＱＹＸＹｾ＠ Eko Lasmanat 1989; R. 

Tobias Subekti, 1985; B. Usman dan K. subroto, 1980; Rochmat 

soemitro, 1977). Pajak sebagai turunan APBN/APBD (budget) berkar-

akteristik alokasi, distribusi dan stabilisasi, dan beratribut 

ekonomis, efisien, dan efektif. Artinya pelaksanaan ketiqa f ungsi 

pajak tersebut tetap dalam konteks ekonomisasi pemakaian sumber 

daya yang langka, secara efisien dan efektif. 

Pertumbuhan ekonomi akan terganggu bila kontraksi pa jak 

terlalu tinggi , sebaliknya pemungutan pajak yang t erlalu r endah 
' 

mengakibatkan pemberian jasa-jasa dan layanan pemer i nta h kepa da 

rnasyarakat terganggu. Oleh karena i tu, QQJ.i£2. perpa jakan harus 

ditetapkan secara hati-hati. 

Seperti telah dijelaskan ｾｩ＠ rnuka, pemer intah tela h mengada-

kan Tax Reform (1983) d a n Tax Reform revisi ( 1994). Tax ref orm 

se-ierhana; ( 2) me'Jiempatkan WP sebagai subyek ( dahulu WP hanya 

sebaqai obyek) ; (3 ) berazas pernerataa n dan keadil an dalam pe nge-
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ketiga fungsi APBN tadi tetap dalam konteks ekonomisasi pemakaian 

sumber daya yang langka, secara efisien dan efektif (M. Suparmo-

ko,1992; Guritno H.angkoesoebroto, 1992; F.X. Yuwono Prawiroseto-

to, 1989). 
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Bab I di depan telah menjelaskan pajak berfungsi ｑｵ､ｾｴ｡ｩｲＬ＠

ｲ･ｧｵｬ･ｾＬ＠ dan ｾｑ｣ｩ｡ｬ＠ (M. Suparmoko, 1992; Guritno Mangkoesoe-

broto, 1992; S . Munawir, 1992; Tubagus Chai rul 1>.machi Zandjani, 

1992; F.X. Yuwono prawirosetoto, 1989; Eko Lasmana, 1989; R. 

Tobias Subekti, 1985; B. Usman dan K. subroto, 1980; Rochmat 

Soemitro, 1977). pajak sebagai turunan APBN/APBD (budget) berkar-

akteristik alokasi, distribusi dan s tabilisasi, dan beratribut 

ekonomis, efisien, dan efektif. Artinya pelaksanaan ketiga fungsi 

pajak tersebut tetap dalam konteks ekonomisasi pemakaian sumber 

daya yang langka, secara efisien dan efektif. 

Pertumbuhan ekonomi akan terganggu bila kontraksi pa jak 

terlalu tinggi , sebaliknya pemungutan pajak yang t erlalu rendah 

mengakibatkan pember ian jasa-jasa dan layanan pemerintah kepada 

masyarakat terganggu. Oleh karena itu, QQ1;I,£Y- perpajakan harus 

ditetapkan secara hati-hati. 

Seperti telah dijelaskan di muka, pemerintah telah mengada-

kan Tax Reform (1983) dan Tax Reform revisi (1994). Tax reform 

se·ierhana; (2) mEinempatkan WP sebagai subyek (dahulu WP hanya 

sebaqai obyek); (3) berazas pemerataan dan keadilan dalam penge-
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naan dan pembebanannya; ( 4) berkepastian hukum ＨﾷｲＮ･｣ｨｳｳｩｾＬ［ｨ･ｲＺｬｬｦｩＮｩＮｴＮＩ＠ ; 

( 5) menghilangkan penyelundupan pa jak dan penyalah-gunaan ｷ･ｷ･ｾ＠

nang; dan (6) meningkatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Sehingga 

sistem perpajakan sekarang berkriteria (1) sederhana; (2) mudah; 

( 3.) adi l; dan ( 4) memberi kepastian hukum ( ｲ･｣ｨｳｳＮｩＮｾｬｬ･ｲＺｨ･ｩＮ＠ t) . 

Akibatnya sistem perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, mudah 

dipahami dan rnudah dipatuhi (Republik lndonesia, UU No. 9/1994). 

ｓ･ｬ｡ｾｮ＠ itu Tax Reform bert ujuan meningkatkan (1) ketangguhan 

aparat pajak; (2) ［ｾ Ｇ ･ｰ｡ｳｴｩ｡ｮ＠ hukum perpajakan: (3) kebaikan admin-

istrasi perpa j akan.; da.n ( 4) kebaikan, kesederhanaan dan kemudah-

laksanaan ·sistern pemungutan pajak (Guritno Mangkoesoebroto, 

1992). Achmad Sjarifuddin Alsah (1992) menyebutkan tujuan tax 

reform sebagai berikut: 

... the main objectives of the Indonesian tax r eform were t o 
increase non-oil tax revenue, and, through simplification of 
the tax system, to improve income distribution and increase 
economic efficiency. 

Kenyataannya, tax reform berhasil meningkatkan penerimaan pajak 

(lihat Tabel No. l di halaman 2 ). 

2.2. ｋ･ ｢ ･ｲｨ ｾｾ ｩ ｬ｡ｮ＠ ｰ･ｲｾ｡ ｪ Ｎ｡ｫ｡ｮ＠

Keberhasilan perpaj akan diukur dengan beberapa macam rasio, 

antara lain Tax Ratio, ｣ｯｶ･ｲ｡ｧＺｾ＠ Ratiq dan QQlls;_ctiQJL_Ra t i Q . Tax 

ratio adalah suatu deraj at perbandingan pener imaan pa jak tot al 

dengan Gr O§.S __ National E.rodyct (GNP). Coveraqe ratio adalah dera-

jat perbandingan jumlah wajib pajak riel dengan wajib pajak 

ｰ ｯ ｴｾｮｳｩ｡ｬＮ＠ Sedangkan collection ratio adalah d erajat per bandingan 

jurnlah pembayara n pajak dengan pokok ketetapannya pacta s u atu 

tahun fiskal. 
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naan dan pembebanannya; (4) berkepastian hukum (';r,echssicher11f!i.t); 

(5) menghilangkan penyelundupan pa jak dan penyalah-gunaan wewe-

nang; dan (6) meningkatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Sehingga 

sistem perpa jtlkan sekarang uerkrlter ia (1) sederhana; (2) mudah; 

(3') adil; dan (4) memberi kepastian hukum (rechssicherhei t) . 

Akibatnya sistem perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, mudah 

dipahami dan mudah dipatuhi (Republik Indonesia, UU No. 9/1994). 

Selain it u Tax Reform bertujuan meningkatkan (1 ) ketangguhan 

aparat pajak; (2) "epastian hukum perpajakan; (3) kebaikan admin-

istrasi perpajakan; dan (4) kebaikan, kesederhanaan dan kemudah-

laksanaan 'sistem pemungutan pajak (Guritno Mangkoesoebroto, 

1992). Achmad Sjarifuddin Alsah (1992) menyebutkan tujuan tax 

reform sebagai berikut: 

... the main Objectives of the Indonesian tax r eform were to 
increase non-oil tax revenue, and, through simplification of 
the tax system, to improve income distribution and increase 
economic efficiency. 

Kenyataannya, tax reform berhasil meningkatkan penerimaan pajak 

(lihat Tabel No. I di halaman 2). 

2 . 2. Keberhas.ilan perpa jakan 

Keberhasilan perpajakan diukur dengan beberapa macam rasio, 

antara lain Tax Ratio, coverage Ratio dan Qgllf'lctiQ.lLJlatig. Tax 

ratio adalah suatu derajat perbandingan penerimaan pajak total 

dengan 9rQss .. National Product (GNP). Coverage ratio adalah dera-

jat perbandingan jumlah waj ib pajak riel dengan wa j ib pa jak 

ｰｯｴｾｮｳｩ｡ｬＮ＠ Sedangkan cOllection ratio adalah derajat perbandingan 

jumlah pembayaran pajak dengan pokok ketetapannya pada suatu 

tahun fiskal. 
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Tax ratio dan coverage ·ratio bersifat agregat, seh:i.ngga 

ｴｩｾ､ｫ＠ ｾ｡ｰ｡ｴ＠ diterapkan per individu. Selaln ltu ｣ｯｶ･ｲ｡ｾ･＠ ｲｾｴｊＮｯ＠

merupakan pencerminan keberhas i lan elemen _tq;L__§jjgd.ni§tration, 

buk.an ｴｾｸ＠ ｰ｡ｹｾｲＮ＠ Collection ratio adalah rasio ukuran keberhasi-

lan penerimaan pajak, yaitu tingkat perbandingan pembayaran pajak 

kenyataan pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan pene-

tapan pa jaknya. Keberhasilan penerimaan pa jak selain bersifat 

agregat juga bisa bersifat individu. 

Pembayaran pajak. keny9.taan pada tahun.yang sama dengan tahun 

per!etapan pokok pa jaknya adalah i ndikator tingkat kepatuhan WP. 

ｓ｡ｬｾｨ＠ satu keberhasilan perpa jakan adalah keberhasilan penerimaan 

pajak yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kepatuhan WP. Oleh 

karena itu semakin tinggi tingkat kepatuhan WP, semakin tinggi 

pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibat-

kan semakin tinggi keberhasilan penerimaan pajak. Oleh karena itu 

penetapan keberhasilan penerimaan pajak sebagai variabel gayut 

penelitian ini sahih. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan PBB 

Sesuai dengan konteks penelitian, maka peneliti an ini berf o-

kus pada f aktor-faktor yang berskala rasio dan interval yang 

melekat pada WP, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberhas i l an 

p.eneri maan PBB. Faktor-faktor tersebut adalah beba n pa jak PBB WP, 

penghasilan WP, perhitungan permanent di f ference WP , pend i dikan 

WP, dan lama tinggal WP di lokasi obyek pajak PBB. 
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, 

Tax ratio dan coverage ,ratio bersifat agregat, sehingga 

tidak dapat diterapkan per individu. Selaln Itu coveraye ratj,Q 

merupakan pencerminan keberhasilan elemen Ｎｴ｡ｾｭｩｮｩｳｴｲ｡ｴｩｯｮＬ＠

bukan tax payer. Collection ratio adalah rasio ukuran keberhasi-

Ian penerimaan pajak, yaitu tingkat perbandingan pembayaran pajak 

kenyataan pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan pene-

tapan pa jaknya. Keberhasilan penerimaan pa jak selain bersifat 

agregat juga bisa bersifat individu. 

Pembayaran pajak kenY'l.taan pada tahun yang l'Jama dengan tahun 

penetapan pokok pa jaknya adalah indikator tingkat kepatuhan WP. 

Salah satu keberhasilan perpajakan adalah keberhasilan penerimaan 

pajak yang diakibatkan oleh tingginya tingkat kepatuhan WP. Oleh 

karena itu semakin tinggi tingkat kepatuhan WP, semakin tinggi 

pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibat-

kan semakin ti nggi keberhasilan penerimaan pajak. Olah karena itu 

panetapan keberhasilan penerimaan pajak sebagai variabel gayut 

penelitian ini sahih. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan PBB 

Sesuai dengan konteks penelitian, maka penelitian inl berfo-

kus pada faktor-fakter yang berskala raslo dan interval yang 

melekat pada WP, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan 

p,enerimaan PBB. Fakter-fakter tersebut adalah beban pa jak PBB \'IP, 

penghasilan WP I perhi tungan permanent difference WP, pendidikan 

WP, dan lama tinggal WP di lokasi ebyek pajak PBB. 
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PBB adalah pajak kebendaan ( obyekt if jzakel i jk), artinya 

penetapan pajak tidak melihat kemarnpuan ekonomis subyek pajak. 

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), buku induk PBB, tidak 

.. membedakan WP BadanjPerusahaan dengan WP Nir-Badan;Perusahaan, 

tetapi membedakan WP ｢･ｲ､｡ｳ｡ｾｫ｡ｮ＠ luas, klasifikasi dan lokasi 

obyek pa jak. A tau dengan perkataan lain pengenaan PBB tidak . . 
berdasarkan akti vitas dan bentuk pe'rusahaan, ｴ･ｴ｡ｰ ｾ＠ berdasarkan 

luas, klasifik.asi, lokasi obyek pajak dan Nilai Jual Obyek Paj ak 

diperlukan, dan penetapan f aktor ini sebagai variabel bebas 

penelitian ini sahih. 

selai n itu, -walaupun PBB merupakan pajak obyektif, b eban PBB 

tetap akan dibayai: dari penghasilan WP. Oleh karena itu deraj at 

penghasilan· WP akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan 

pajak PBB. Hubunqan fungsional antara PBB denqan penghasi lan 

telah dibuktikan oleh penelitian Guritno Mangkoesoebroto (19 87) 

di Daerah rstirnewa Yogyakarta. Oleh karena itu penetapan fakt or 

ｐ＼Ｇ Ｇ ｮｱｨ［｡ｾ ｣ ［ Ｇ｜＠ Ja n WP sebaqai vnriabel bebas penel itian ini sah:ih. 

Ada dua meto<.ie mengukur penghasi lan seseorang, yai tu t9M 

｢ＮｑｭＮｦ ｌ ＬｂＮＮｾ＠ dan ｾｰｳ｡ｬ［Ｚｬｬ･ＮＬ ｟ ＺＨｲｵ［［｟ｯｭ･Ｎ＠ Peneli ti a n ini menggunaka n metode 

home pc_tjt tidak d apat menjelaskan bel a nja seorang tuna-k arya . 

Sedangkan elemen-ele me n y ang d i pilih adalah belanja untuk pangan, 

papanj rumah, transportasi, kesehatan, pendidikan, ｾ ｟ ｩｳｴ Ｎ ｲ＠ ik, PDAM 

(air bersih), telpon dan tabungan. 

1 '/ 

PBB adalah pajak kebendaan (obyektif/zakelijk), artinya 

penetapan pajak tidak melihat kemampuan ekonomis subyek pajak. 

Daftar Himpunan Ketetapan pajak (DHKP), buku induk PBB, tidak 

membedakan WP Badan/Perusahaan dengan WP Nir-Badan/Perusahaan, 

tetapi membedakan WP berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi 

obyek pajak. Atau dengan perkataan lain pengenaan PBB tidak . , 
berdasarkan akti vitas dan bentuk pe'rusahaan, tetapl berdasarkan 

luas, klasifikasi, lokasi obyek pajak dan Nilai Jual Obyek pajak 

diperlukan, dan penetapan faktor ini sebagai variabel bebas 

penelitian in1 sahih. 

Selain it u, ｾ｡ｬ｡ｵｰｵｮ＠ PBB merupakan pajak obyektif, beban PEB 

tetap akan dibayar dari penghasilan WP. Oleh karen a itu derajat 

penghasil an WP akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan 

pa jak PBB. Hubunqan fungsional antara PBB denqan penghasi Ian 

telah dibuktikan oleh penel i tian Guri tno Mangkoesoebroto (1987) 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena i tu penetapan faktor 

pc'nqhco"; i Ian WP sebaqai vilriabeJ bebas penel itian ini sahih. 

Ada dua metode mengukur penghasi Ian seseorang, yai tu t;;i!lM 

h9mJLJ2-<LlI: dan ｾｑｳ｡ｰｬｊ［ｌｊ｝ｊﾣＮｯｭ･Ｎ＠ Peneli tian ini menggunakan metoda 

ｑｩＤｰｯＤｾｐｬｾﾣＮｑｭ･＠ untuk mengukur penghasilan, sebab metode take 

home paj.' tidak dapat men jelaskan belan ja seorang tuna-karya. 

Sedangkan elemen-elemen yang dipilih adalah belanja untuk pangan, 

papan/rumah, transportasi, kesehatan, pendidikan, '.ist,rik, PDAM 

(air bersih), telpon dan tabungan. 
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J.2. Faktor permanent difference 

Perbedaan yang ada antara fiskus dengan WP adalah "saat" dan 

11dasar" penetapan pajak (timing dan pe.rmanent gifferepce). Badan 

Penqawas Keuangan disingkat Bapeka (1991), selaku otorita penga-

wasan tertinggi di Indonesia, menyebutkan bahwa penetapan subyek 

pajak, penetapan obyek pajak, penetapan saat terhutangnya pajak, 

perhitungan penetapan pajak, saat dan cara pel unasan pajak meru-

pakan hal-hal penting dalam praktik perpajakan. Selanjutnya 

Bapeka juga menyebUtkan bahwa salah satu peluang kemungkinan 

terjadinya penyimpangan atau ketidaktertiban adalah pacta kegiatan 

penilaian dan penetapan PBB. 

Penetapan PBB memakai dasar J<ondisi tanah dan bangunan pada 

tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. Praktiknya fiskus 

memakai dasar t ersebut untuk penetapan PBB tahun berikutnya. Oleh 

karena itu perbedaan pendapat antara WP PBB dan fi skus t entang 

saa·t berlakunya penilaian dan penet apan PBB t i dak ada , artinya 

ｴｩｭｾｮｧ＠ d i fference tidak ada. 

Perbedaan fiskus dengan WP PBB yang ada adalah pe r bedaan 

p u 1·11 1 t unga n N il ..:li ,J u<:d Obye k Pajak ( N,JOP) kd r E.:na. memaka i dasa r 

perhitunga n y ang ber beda. Fi skus memakai dasar transaksi jua l 

be l i yang t erjadi di blok atau z one yang bersangkutan. Se dangkan 

WP PBB memakai dasar perhi tungan "nilai buku", a t au denga n per ka-

taan lain memakai dasar perhi tungan akuntansi. Oleh kare na i tu 

penetapan rasio beda hitung ー･ｲｾ｡ｮ･ｮｴ ｾ ､ｩｦｦ･ｲ･ｮ｣･＠ sebagai variabel 

bebas ketiga penell tian ini adal ah sahih. 
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3.2. Faktor permanent difference 

Perbedaan yang ada antara fiskus dengan WP ada1ah "saat" dan 

"dasar" penetapan pajak (timing dan permanent differel1£§). Badan 
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wasan tertingqi di Indonesia, menyebutkan bahwa penetapan subyek 

pajak, penetapan obyek pajak, penetapan saat terhutangnya pajak, 

perhitungan penetapan pajak, saat dan cara pelunasan pajak meru-

pakan hal-hal penting dalam praktik perpajakan. selanjutnya 

Bapeka juga menyebutkan bahwa salah satu peluang kemungkinan 

terjadinya penyimpangan atau ketidaktertiban adalah pada kegiatan 

penilaian dan penetapan PBB. 

Penetapan PBB memakai dasar kondisi tanah dan bangunan pad a 

tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. Praktiknya fiskus 

memakai dasar t ersebut untuk penetapan PBB tahun berikutnya. Oleh 

karena itu perbectaan pendapat antara WP PBB dan fi skus tentang 

saa-t berlakunya penilaian dan penetapan PBB tidak ada, artinya 

timing difference tidak ada. 

Perbedaan fiskus dengan WP PBB yang ada adalah perbedaan 

pUl"llllungan Ni ldi tJudl ObYE-)k pajak ＨｎｾｊｏｬＧＩ＠ knrf;:nd memakai dasar 

perhitungan yang berbeda. Fiskus memakai dasar transaksi jual 

bell yang terjadi di blok atau zone yang bersangkutan. sedangkan 

WP PBB memakai dasar perhitungan "ni1ai buku", atau dengan perka-

taan lain memakai dasar perhitungan akuntansi. Oleh karena itu 

penetapan rasio beda hitung ｰ･ｲｭ｡ｮ･ｮｴｾｩｦｦ･ｲ･ｮ｣･＠ sebagai variabel 

bebas ketiga penelitian Ini adalah sahih. 
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; 

Ｇ｝Ｇ｡ｸｾｐ｡｟ｹ｟･ｲ＠ (WP) merupakan salah sat.u faktor keberhasi1.an 

perpajakan. Banyak faktor yang mempengaruhi WP, salah satunya 

adalah faktor demografi. Faktor demografi meliputi status pendi-

dikan, status pekerjaan, status tempat tinggal, masa bertempat 

tinggal, incomg per kapita, jumlah penduduk di suatu daerah, dan 

· lain-lainnya. 

Pendidikan adalah salah satu elemen sikap WP yang berpengar-

ul• ter·hadap keberhas i lan ｰ＼Ｎｾｲｰ｡＠ jakan. Guri tno Mangkoes oebr o t o 

(1994) menyitirnya sebagai berikut: 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina 
melalui dua cara. Pertama meningkatkan pengetahuan dan 
pendidikan masyarakat. 

Keberhasi lan penerimaan pa jak merupakan cerminan kesadaran 

masyarakat. Sedangkan kesadaran masyarakat i tu sendir i adalah 

siJCap masyarakat . terhadap ukesadaran tentang sesuatu". Sikap 

be:celemen kognitif,. afektif dan konatif. Elemen kognitif merupa-

kan pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan sangat 

dipenqa r·uhi o leh tingkat pendidikan, maka adalah sahih bLla 

pendidikan merupakan variabel bebas keempat penelitian ini. 

3. 4. Faktor lanm___tinggal WP di _ ｟ｬ ｯｾ｡ Ｄ ｩ＠ __ Qbye}LQ.UakJ'BU 

Penelitian Guritno Mangkoesoebroto ( 1987) menyimpulkan bahwa 

selain PBB berjenis pajak obyektif , a d a hubungan fun9sional 

antara pembayaran PBB dengan nilai tanah, nil ai rumah, dan pe nda-

patan. Sel ain i tu Loekman Soetrisno ( 1 994) menyat aka n bahwa 

penduduk perkotaan akan s§lJ,alu mengkai tkan ｰ ･ ｾ Ｎｑｧ ｟ｹ ｡ ｲ｡ｮ＠ p ajak 

dengan mu:ty pelayan...ru1 dari p i hak aparat perpajakan maupun pihak 

19 

3.3. ｆ｡ｋＬｴｯｲｾｰ･ｮ､ｩ､ｩｫ｡ｬｌｬＧｬｉＧ＠

Tax_PaLer (WP) merupakan salah ｳ｡ｴｾｵ＠ faktor keberhasi tan 

perpa jakan. Banyak faktor yang mempengaruhi WP, salah satunya 

adalah faktor demografi. F'aktor demografi meliputi status pendi-

dikan, status pekerjaan. status temp at tinggal, masa bsrtempat 

tinggal, income per kapita. jumlah pen dud uk di suatu daerah, dan 

' Iain-lainnya. 

Pendidikan adalah salah satu slemen sikap WP yang berpengar-

uh ter"11adap k oberhnsilan perpajakan. Guritno Mnn gkoesoebroto 

(1994) menyitirnya sebagai berikut: 

kesadaran masyarakat untuk membayar pa jak harus dibina 
melalui dua cara. Pertama meningkatkan pengetahuan dan 
pendidikan masyarakat. 

Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran 

masyarakat. Sedangkan kesadaran masyarakat itu sendiri adalah 

siKap masyarakat terhadap tlkesadaran tentang sesuatu". Sikap 

ber-elemen kognitif, afektlf dan konatif. Elemen kognitif merupa-

kan pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan sangat 

dipengar'uhi o leh tingkat pendidikan, maka adalah sahih hj la 

pendidikan merupakan variabel bebas keempat penelitian ini. 

3.4. F'aktor ｬ｡ｾｩｮｧｧ｡ｬ＠ WP dt. ｬｯｬｩｬｬｳｩｾＭＭｰ｢ｹ･｝ｌｬｌｴｩ｡ｫｊＢＩｂｂ＠

Penelitian Guritno Mangkoesoebroto (1987) menyimpulkan hahwa 

selain PBB berjenis pajak obyektif, ada hubungan fungsional 

antara pembayaran PBB dengan nilai tanah, n1lai rumah, dan penda-

patan. Selain i tu Loekman Soetrisno (1994) menya takan bahwa 

penduduk perkotaan akan selalu mengkai tkan ｰ･ｭｑｧｾ｡ｲ｡ｮ＠ pajak 

dengan mutu pelayan.5ill dari pihak aparat perpajakan maupun pihak 
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perner intah daerah setempat. Oleh karena i tu 'semakin lama WP 

bertempat tinggal di obyek pajak PBB, semakin lama ia dapat 

mengevaluasi rnutu pelayanan aparat perpajakan dan pemerintah 

daerah. Penjelasan di atas mernbuktikan bahwa penelitian yang 

mempunyai satu variabel gayut keberhasilan penerirnaan perpajakan 

( ｾｑｬｬ･｣ｴ ｟ ＮｩｑｬｌｘｓＺＮｴｾＩ＠ PBB dan lima variabel-variabel bebas tersebut 

di atas secara teoritis sahih. 

Data tentang PBB, seperti jurnlah SPP'r (WP), "jumlah pengenaan 

tot.al Surabaya dan per wilayahnya, dan jumlah pengenaan rerata 

Surabaya dan per wilayahriya,_di Kotamadya Surabaya tampak terli-

hat di tabel nomor 04 di bawah ini. 

Tabel No. 04 
Jurnlah SPPT dan pengenaan PBB per wilayah 

dalarn tahun fiskal 1994, di Surabaya 

KETERANGAN 
.< ﾷＭ ＭｲＺ ｾ ＭＭＭ ﾷＭ ﾷｾＭ ｾ Ｍ Ｍｾ Ｍ ＭＭＭ Ｍ ＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭ ﾷＭＭ Ｍ Ｍ ＭＭＭ

Jurnlah ·Pengenaan (dl m ribuan rupiah)l 

ｾ Ｍ ＭＭＭ Ｍ ＭﾷＭ ＭＭ ＭＭ ﾷ ＭＧＭ

SPPT (WP) ＭＭＭ Ｍ［ｾｾＭ［［ＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ Rerata I 

!Surabaya .Pusat 57.579 Rp. 7.986.536 Rp. 
! Surabaya Utara 83.849 Rp. 5.087.447 Rp. 
Surabaya Timur 134.984 Rp. 9.825 .67 5 Rp. 
surabaya Selatan 121.454 Rp. 9 .154.1 21 Rp. 
Surabaya Barat 84.3 46 Rp. 5 .186.222 ,Rp. 

ｾｾ｡ｭ｡｣ｴｹ｡＠ ｳＮｾ｡ｹ｡ＭＫ＠ __ 4 _8_-2 -. ［［Ｚ Ｍ ［ｾＱ ｒｰＮ＠ 3:;, 240. ｯｯ ｾ ｟｟Ｌ｟ ｾ＠ R_P_·_ 

* diolah dari data Kantor Pelayanan PBB s u raba y a 

2 0 

138;71 
60,67 
72 , 79 
75,37 
61,49 

7 7 ,23 

pemer intah daerah setempat. Oleh karena i tu 'semakin lama WP 

bertempat tinggal di obyek pajak PBB, semakin lama la dapat 

mengevaluasi mutu pelayanan aparat perpajakan dan pemerintah 

daerah. Penjelasan di atas membuktikan bahwa penelitian yang 

mempunyai satu variabel gayut keberhasilan penerimaan perpajakan 

ＨｃｑＺｬＺｬ･｣ｴ［ｾｌｑｄｾｘｾｾｴＺＮｳＡＩ＠ PBB dan lima variabel-variabel bebas tersebut 

di atas secara teoritis sahih. 

Data ten t ang PBB, seperti j umlah SPPT (WP), lumlah pengenaan 

tot.al surabaya dae) per wilayahnya, dan Jumlah pengenaan rerata 

ｓｕｬｾ｡｢｡ｹ｡＠ dan per wilayahnya" di Kotamadya Surabaya t ampak terli-

hat di tabel nomor 04 di bawah ini. 

Tabel No. 0 4 
Jumlah SPPT dan pengenaan PBB per wilayah 

dalam tahun fiskal 1994, di Surabaya 

I KETERANGAN 
ｾ ＭＭ ｾ ｾ ｾ Ｍ Ｇｾｾ Ｇ ｾ Ｎ ＭＭＭＮＭ Ｎ ＭＭＮ ＭＭ ---

JumlahPengenaan (dIm ribuan ｾｵｰｩ｡ｨＩｬ＠
SPPT (WP) ｉＭＧ ＭＭＭ ｾ Ｇ Ｍ ＭＭＧＭＭＭｲ＠ I 

Total Rerata 
ｲＭｾＢＭＭＭＧＭｾｾ ＭＭＭ ｾ ＭＭＧｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＴＭＭ

Surabaya Pusat 57.0>'/9 Rp. 7.986.0>36 Rp. 138,71 
surabaya Utara 83.849 Rp. 5.087.447 Rp. 60,67 
Surabaya Timur 134.984 Rp. 9.825.675 Rp. 72,79 
Surabaya Selatan 121.454 Rp. 9.154.121 Rp. 75,37 
Surabaya Barat 84.346 Rp. 5.186.222 ,Rp. 61,49 

!Kotamadya 
ＭｾＭｾｾＭＭ I S.baya ｾＲＮＲＱＲ＠ Rp.37.240.001 ,Rp. 77,23 

* diolah dari data Kantor Pelayanan PBB Surabaya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini berisika n pen jelasan deti l metodologi a tau car a 

penelitiin yang telah dilaksanakan. Bab ini diorganisasikan dalam 

sub-sub bab bukti empiris penelitian terdahul u, definis i oper a-

sional, tipologi penelitian, seleksi dan penetapan sampel, modus 

komun i ｫ＼ｾｾＺ［＠ i dan metode pengumpu 1 an data, kues .i oner, upaya-upaya 

ｵｮｾＺｵｫ＠ mendapatkan r.-espon yang wajar, keandalan dan kesahihan alat 

pengukur, dan analisis statistik. 

1 . ,eukti E'f!'lpir.is_peneJ, i ｴｩｱｮ｟ＮＮＮｔ｟ｾＮｸ､｡ｨｰｬｵ＠

Pada bab I di depa n telah dijelaskan bahvJa f aktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasi lan perpa jakan ada lah t a.K._l_rJJ:L.__t;_q_g_ 

Ｎ［ｩＮｲＺｊｭｩｮＮｩｳｴｲＺ｡ｴｩｑｾ＠ .. t;;:,ax .. ｾｩ｣ｹ＠ dan tax ＮＱ［Ｒ｡ｹ･ｾ Ｎ＠ Sela in i tu d i depan 

juga telah dijelaskan bahwa penelitian perpajakan, t ermasuk PBB, 

ｬｬｬ､ｾ＾ｩｴｬ＠ ｾ［ Ｌ､ｩｫｩｴ Ｎ＠ Hj.1 1H'I .dp<t ｾ＾＼Ｇｬｬ＼ Ｇ ｬｩｴｩ｡ｮ＠ tentanq l'BH dll akL1kan o l eh 

Bambang Suhardito 

Mustaqiem (1995), 

(1995/1?96 dan 1995), 

Nina Kirana (1995), 

Djanius Runt i ng ( 1995) , 

Roy Kelly (1993) 1 dan 

Guritno Mangkoesoebroto dkk (1987). Penelitian-penelitian Djanius 

Runting, ｍｵｾｴ｡ｱｩ･ｭＬ＠ Nina Kirana dan Roy Kelly bersif at deskriptif 

dan tidak berdasarkan faktor tax payer. Sedangkan penel itian-

penel i tian Bambang Suhardi to • dan Gur i tno Mangkoesoebroto dkk 

berfaktor tax payer. Ada lagi penelitian yang berfaktor tax payer 

yang d i lakukan oleh Nurleni (1995), tetapi tentang Pajak Pengha-

sil an (PPh), buka n PBB. 

Jelasnya penel itian ini mencoba mendapatkan bukti empi r is 
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BAB III 

KETODE PENELITIAN 

Bab ini bed sika n pen jelasan detil metodologi atau cara 

penelitian yang telah dilaksanakan. Bab 1ni diorganisasikan dalam 

sub-sub bab bukti ernpiris penelitian terdahulu, definisi oper a-

onal, tipologi penelitian, seleksi dan penetapan sampel, modus 

Komunikd!si dan metode pengurnpulan datal kuesjoner, upaya-upaya 

un";uk mendapatkan respon yang wa jar, keandalan dan kesahihan a lat 

pengukur, dan analisis statistik. 

1 . ｾｵｫｴｩ＠ ｅｲｮｰｩｲＺｩｳＭｰ･ｮ･ｾｬ＠ i tiaR...LeJ:dahulu 

Pada bab I dt depan telah dijelaskan bahwa f aktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah ｴ ｡ＮｬｦＭｾｾｊ［｟ｃｌｬＺＧＺ＠

ｧ､ｭｩｬＧＩｩｳｴｲ｡ｴｩＹＮＮｬｌＭ ｴ｡ｸｾｩ｣ｹ＠ dan tax /;layer:. Selain i tu di depan 

juga telah dijelaskan bahwa penelitian perpajakan, t errnasuk PBB, 

md5;ill ｾ Ｇ ＮＨＧ､ｩｫｩｴＮ＠ l\(ll)PI"dPd p<'IH'litian tentanq l'BH djl akukan oleh 

Bambang Suhardito 

Mustaqiern (1995), 

(1995/1996 dan 1995), 

Nina Kirana (1995), 

Djanius Runting (1995), 

Roy Kelly (1993), dan 

Guritno Mangkoesoebroto dkk (1987). Penelitian-penelitian Djanius 

Runting, Mustaqiern, Nina Kirana dan Roy Kelly bersifat deskriptif 

dan tidak berdasarkan faktor tax payer. sedangkan penel i tian-

peneli tian Barnbang Suhardi to dan Gur i tno Mangkoesoebroto dkk 

berfaktor tax payer. Ada lagl penelitian yang berfaktor tax payer 

yang dilakukan oleh Nurl eni (1995), tetapi tentang pajak Pengha-

siIan (PPh), bukan PBS. 

Je1asnya penelitian ini rnencoba rnendapatkan bukti empiris 
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tentang faktor-faktor sikap WP (tax payer) y'ang mempengaruhi 

keberhasil an penerimaan pajak. Faktor-faktor penelitian ini tidak 

dibahas di penelitian-peneli tiannya Bambang Suhardi to ( 1995 ), 

ｄｪ ｾ｜ ｮｩｵｳ＠ Runting, Mustaqicm, Nina Kir2.!12. 1 ·F:oy 1-:slly d:ln Guritno 

Mangkoesoebroto dkk. Selain i tu peneli tian-peneli tian Roy Kelly 

dan Guritno Mangkoesoebroto dkk dilakukan sebelum tax reform 

ｬＧｬＢｾ ｬＬ＠ ｾｾＨＧｬ｢ｮｱＧｫ｡ｮ＠ porwlitian ini dilnkuknn F\etcdatl t.<lx rc-!(orm )!)') 4. 

Selanjutnya penelitian ini menindaklanjuti dan mengkoreksi pene-

li t·ian Bambang Suhardi to ( 1995/1996). Variabel gayut peneli tian 

Bambang Subardito (1995/1996) kurang tepat karena berkurun waktu 

1990-1994, sedangkan pengukuran dan pengurnpulan data respondennya 

berkurun waktu 1995. Oleh karena itu variabel gayut penelitian 

ini berkurun waktu 1995. I n ilah perbedaan penelitian ini dengan 

beberapa penelitian-penelitian tersebut di atas. 

Dibandingkan dengan faktor- faktor yang lain, faktor tax 

. payer atau wajib pajak (WP) bersifat uncontrollable bagi fiskus . 

Oleh karena itu berdasarkan alasan di atas ini, dan penjelasan di 

bab II di muka, maka ｰ･ｮ･ｬｩｴｩｾｮ＠ ini berfokus pada f aktor-faktor 

yang berskala r asio dan interval ｾ｡ｮｧ＠ mel ekat pacta WP, dan bagai-

mana pengaruhnya · terhadap keberhasi lan penerimaan pa jak PBB, 

pasca era tax reform tahun 1994. Faktor-faktor yang berskala 

rasio dan interval yang melekat pacta WP, tersebut adalah beban 

pajak PBB WP, penghasilan WP, perhitungan permanent difference 

WP, pendidikan WP, dan lama tinggal WP di l okasi obyek pajak PBB. 

I nilah pembeda antara penelitian ini dengan beberapa penelitian-

penelitian tersebut di atas. 
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tentang faktor-faktor sikap WP (tax payer) y'ang mempengaruhi 

keberhasilan penerimaan pajak. Faktor-faktor penelitian ini tidak 

dibahas di penelitian-penelitiannya Bambang suhardito (1995), 

ｄｪｾｮｩｵｳ＠ Runting, Mustaqicm, Nina ｋｩｲ･ｮ｡ｾ＠ Roy ＱＨｾＱＱｹ＠ ､ｾｮ＠ Guritno 

Mangkoesoebroto dkk. Selain itu penelitian-penelitian Roy Kelly 

dan Guritno Mangkoesoebroto dkk dilakukan sebelum tax reform 

11)'1,1, ｾｾｻｾ､ｾＩｮｱＧｫ｡ｮ＠ 'P(H1Plitian ini dilnkukiln r;etolall tilX r(:[orrn ]')1)<1. 

Selanjutnya penelitian inl menindaklanjuti dan mengkoreksi pene-

litian Bambang Suhardito (1995/1996). Variabel gayut penelitian 

Bambang Suhardito (1995/1996) kurang tepat karena berkurun waktu 

1990-1994, sedangkan pengukuran dan pengumpulan data respondennya 

berkurun waktu 1995. Oleh karena itu variabel gayut penelitian 

inl berkurun waktu 1995. Inilah perbedaan penelitian ini dengan 

beberapa penelitian-penelitian tersebut di atas. 

Dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, faktor tax 

payer atau wajib pajak (WP) bersifat uncontrollable bagi flskus. 

Oleh karena itu berdasarkan alasan di atas ini, dan penjelasan di 

bab II di muka, maka peneli tian ini berfokus pada f aktor-faktor 

yang berskala r asio dan interval yang melekat pada WP , dan bagai-

mana pengaruhnya terhadap keberhasi Ian penerimaan pa jak PBB, 

pasca era tax reform tahun 1994. Faktor-faktor yang berskala 

rasio dan interval yang melekat pada WP, tersebut adalah beban 

pajak PBB WP, penghasilan WP, perhitungan permanent difference 

WP, pendidikan WP, dan lama tinggal WP di lokasi obyek pajak PBB. 

Inilah pembeda antara penelitian ini dengan beberapa penelitian-

penelitian tersebut di atas. 
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2. Defini§i ｏｧ･ｲ｡ｾｩｑｮﾣｬ＠

Persamaan per_sepsi di antara para peneliti tentang definisi 

operasional variatiel-variabel penelitian, yang berisikan penjela -

san konsep yang digunakan dan bagaimana variabel-variabel terse-

｢ｾｴ＠ diukur, akan ｳｾｮｱ｡ｴ＠ membantu komunikasi di nntara para pene-

liti. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, 

yai tu tentang kom::.ep dan variabel-variabel peneli tiannya adalah 

sebagai berikut: 

a. PBB singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak prop-

erti seperti dimaksud oleh Undang-undang No. 12 tahun 1994 

tentang ｐ･ｲｵ ｢｡ｨｾｭ＠ atas Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Keberhasilan penerimaan PBB (collection ｲｧｴｴｾＩ＠ adalah rasio 

,perbandingan penerimaan tunai pernbayaran PBB kenyataan dJban-

dingkan ､･ｮｧ ｡ｮ ｾ ｰ･ｮ･ｴ｡ｰ｡ｮ＠ PBB awaljasli-nya, rtalam tahun fiskal 

1995. l<eberhasilan penerimaan PBB merupakan variabel gayut 

peneli tian. Variabel-variabel bebas peneli tian telah cukup 

dijelaskan d i depan. 

c. Variabel pendidikan adalah variabel katagorial berjenjang. 

Penulis mentransformasikan data katagorial berjenjang ini 

kedalam data kontinum diskrit tahun pendidikan, karena banyak 

penelitian terbaru rnenggunakan hal ini. 

Penelitian :·_ni bertipologi stud.i survai, dengan t: ingkat 

kristalisasi eksploratif yang terformal.isas:L dan ｴ･ＱＺｾｳｴｲｮｫｴｵｲ Ｎ＠

Penelitian survai adalah penelitian terhadap sampel untuk manges-
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t, 

t 

, 

2. Definisi ｯｰ･ｲ｡ｾｾ＠

Persamaan persepsi di antara para peneliti tentang definisi 

operasional variabel-variabel penelitian, yang berisikan penjela-

san konsep yang digunakan dan bagaimana variabel-variabel terse-

but diukur, akan sangat membantu komunikasi di nntara para pene-

litL Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian lni, 

yai tu tentang konsep dan variabel-variabel peneli tiannya adalah 

sebagai berikut: 

a. PBB singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak prop-

erti seperti dimaksud oleh Undang-undang No. 12 tahun 1994 

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 12 tahun 1985 tsntang 

pajak Bumi dan Bangunan. 

b. Keberhasilan penerimaan PBB (collection rate 1 adalah rasio 

, perbandingan penerimaan tunal pembayaran PEB kenyataan dJban-

dingkan dengau' penetapan PBB awaljasli -nya, t'ialam tahun fiskal 

1995. Keberhasilan penerimaan PBB merupakan variabel gayuc 

penelitian. Variabel-variabel bebas penelitian telah cukup 

dijelaskan d i depan. 

c. Variabel pendidikan adalah variabel katagorial berjenjang. 

Penulis mentransformasikan data katagorial berjenjang lnl 

kedalam data kontinum diskrit tahun pendidikan, karena banyak 

penelitian terbaru menggunakan hal ini. 

Penelitian ,.ni bertipologi stud.i survai. dengan t:ingkat 

kristalisasi eksploratif yang terformalisasi dBn terstruktur. 

Penelitian survai adalah penelitian terhadap sampel untu], menges-
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.• 

timasi populasi (Masri Singarimbun, 1989, dan· I Gusti Ngurah 

1\qunq, 1 C)'l ::-') • T i nqkat k r i ::tn I i G<Hd ekspl ora t If yn nq tor formu 1 i-

sas,i dan terstruktur 1 artinya penetapan hipotesis berdasarkan 

pada pendapat ｰ｡ｲｾ＠ ahli (teori), dan penulis mencoba membukti-

, kannya secara empiris di kota Surabaya. Peneli tian bertingJ,at 

kristalisasi eksploratif berarti "penelitian awal", artinya 

bertujuan untuk memahami suatu masalah yang belum dapat diketahui 

sebelumnya, karena masih sedikitnya penelitian perpajakan, khu-

susnya PBB (Zaki Baridwan, 1992; Earl Babby, 1983). Peneliti 

tidak dapat mempengaruhi variabel penelitian (ex-post facto), 
! • 

artinya peneliti tidak melakukan eksperimen pada variabel peneli-

tian. Lingkungan penelitian lapangan (field-work), art.Lnya 

perielitian dilakukan di lapangan/ masyarakat bukan di laboratori-

urn. Penelitian berdimensi waktu cross-sections (tahun 1995) , 

artinya pen eli t ian memotret fakta di tahu n 1995. Selai n i tu 

penelitian perpajakan sangat sens i t if untuk WP (Nurleni, 1995). 

Oleh karena itu modus komunikasi dan metode pengumpulan data yang 

sesuai dengan karakteristik tersebut adalah angket kunjungan 

(visite questionaires). 

4. ｓｾｬ･ｫｳｩ＠ dan Penetapan Sampel 

Penetapan sarnpel dan jumlah sampel menggunakan metode ｾ＠

tematic sampling dan berteknik a systematic sample with a random 

ScL.ea ffer, Menden-:1all dan Ott ( 1979). Metode ini praktis dan 

fungsional untuk ·sampling acak sederhana, dan sesuai dengan 

karakteristik masyarakat/WP. 

timasi populasi (Masri Singarimbun, 1989, dan' I Gusti Ngurah 

I\qunq, 1!)t}7). Tin<{k"t krintnliG(lHi eksploratif ynnq tor(ormnlj-

sa.i dan terstruktur, artinya penetapan hipotesis berdasarkan 

pada pendapat para ahli (teori), dan penulis mencoba membukti-

. kannya secara empiris di kota Surabaya. Peneli tian bertingl<at 

kristalisasi eksploratif berarti "penelitian awal", artinya 

bertujuan untuk memahami suatu masalah yang belum dapat diketahui 

sebelumnya, karena masih sedikitnya penelitian perpajakan, khu-

susnya PBB (Zaki Baridwan, 1992; Earl Babby. 1983). Peneliti 

ｴｩｾ｡ｫ＠ dapat mempengaruhi variabel penelitian (ex-post facto). 

artinya peneliti tidak melakukan eksperimen pad!) variabel penel\.-

tian. Lingkungan penelitian Iapangan (field-work), art.lnya 

penelitian dilakukan di lapangan/ masyarakat bukan di laboratori-

um. Penelitian berdimensi waktu cross-sections (tahun 1995). 

artinya penelitian memotret fakta di tahun 1995. Selain i tu 

penelitian perpajakan sangat sensitif untuk WP (Nurleni. 1995). 

Oleh karena itu modus komunikasi dan metode pengumpulan data yang 

sesuai dengan karakteristik tersebut adalah angket kunjungan 

(visite qU9stionaires). 

4 .$...9leksi dan Penetapan Sampel 

penetapan sampel dan jumlah sampe1 menggunakan metode ｾ＠

tematic sampling dan berteknik a systematiq samQle with a random 

Sel.ea ffer. Mendennall dan Ott (1979). Metode ini praktis dan 

fungsional untuk 'sampling aeak sederhana, dan sesuai dengan 

karakteristik masyarakat/WP. 
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n = 
N = 
p -

q = 
B -

D = 

N p q 
n = ---------------

D 

(N-1) D + pq 

2 B. 

4. 

jumlah sampel yang diinginkan 
Populasi, 57.579 WP PBB Surabaya Pusat 

( I. 1) 

(I. 2 ) 

Oleh kan:ma proporsi awal tidak diketahui maka unt u k 
meminimumkan resiko sampling error dipakai nil a i p=o . s 
(1-p) = 0 ,5 
bound of error atau kelonggaran kesalahan diperkir akan 
her-interval-range tidak lebih dari 10% atau 0,1 
(0,1 * 0. 1} ! 4 = 0,0025 

Perhitungan ini menghasilkan _n = 99,83 WP PBB. Populas i 

dibagi sampel menghasilkan interval bernilai 5761 78 1 dibulatkan 

kebawah menjadi 576. Sample ｦｲ｡ｭｾ＠ penelitian ini adalah Daftar 

Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). DHKP merupakan buku induk WP 

PBB. Penetapan sampel pertama menggunakan undian kartu, dan jatuh 

pada nomor B DHKP yaitu Sdr. J.J.H. Soemodihardj o d i jalan Taman 

Simpang No. 10 surabaya. 

Penetapan sampel berdasarkan metode ini dan perhi tungan 

rumus diatas, menghasi lkan responden potensi al sebanyak seratus 

satu ( 1 01) WP PBB. Perbedaan j urnlah sampel berdasarkan r umus 

dengan jurnlah sampel di atas akibat pembulat an kebawah angka 

interval. Empat (4) WP dikel uarkan dari sampel karena dua ( 2 ) WP 

tidak rnau menjadi responden sampai detik terakhir, dan dua (2) WP 

berlokasi di kelurahan yang salah. Setelah ernpat (4) out-layer 

responden t ersebut dikeluarkan, rnaka responden ri el-nya sebanyak 

sernbilan puluh tujuh (97) WP PBB. 

Penulis ｭ･ｮｾ ﾷ ｴ｡ｰｫ｡ｮ＠ WP PBB surabaya Pusat sebagai t arge t 

populasi, dengan alasan kesesuaiannya dengan argumentasi Loekman 

2 5 

ｾ｜Ｑｭｴｈ［＠ pOl1ctapHniuml ah !-;ampcl: 

N P q 
n = ---------------

D 

(N-1) D + pq 

B2 

4 

n jumlah sampel yang diinginkan 
N = Populasi, 57.579 WP PBB Surabaya Pusat 

(1. 1 ) 

(1. 2) 

p - Oleh karena proporsi awal tidak diketahui maka untuk 
meminimumkan resiko sampling error dipakai nilai p=0,5 

q (l-p) = 0 ,5 
B = bound of error atau kelonggaran kesalahan d iperkirakan 

ber-interval-range tidak lebih dari 10% atau 0,1 
o = (0,1 * 0. 1) : 4 = 0,0025 

Perhitungan 1ni menghasilkan _n = 99,83 WP PBB. Populasi 

dibagi sampe1 menghasi1kan interval berni1ai 576,78, dibulatkan 

kebawah menjadi 576. Sample frame penelitian ini adalah Daftar 

Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). DHKP merupakan buku induk WP 

PBB. Penetapan sampel pertama menggunakan undian kartu, dan jatuh 

pada nomor 8 DHKP yaitu Sdr. J.J.H. Soemodihardjo di jalan Taman 

simpang No. 10 surabaya. 

Penetapan sampel berdasarkan metode il1i dan perhitungan 

rumus diatas, menghasilkan responden potensial sebanyak seratus 

satu (101) WP PBB. Perbedaan jumlah sampel berdasarkan rumus 

dengan jumlah sampel di atas akibat pembulatan kebawah angka 

interval. Empat (4) WP dikeluarkan dari sampel karena dua (2) WP 

tidak mau menjadi responden sampai detik terakhir, dan dua (2) WP 

berlokasi di kelurahan yang salah. Setelah empat (4) Qut-layer 

responden tersebut dikeluarkan, maka responden riel-nya sebanyak 

sembi Ian puluh tujuh (97) WP PBB. 

Penulis menecapkan WP PBB Surabaya Pusat sebagai target 

PQPulasi, dengan alasan kesesuaiannya dengan argumentasi Loekman 
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Soetrisno, Surabaya Pusat berbeban pengenaan ｲ･ｾ｡ｴ｡＠ PEE terting-

gi, dan keberhasilan penerimaa.n pajak dengan nominal rupiah 

tertinggi lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang bernominal 

rupiah rendah. Beban pengenaan rerata di ｓｵｲ｡｢｡ｹ｡ｾｐｵｳ｡ｴ＠ sebesar 

Rp.138.710,-per WP PBB (lihat tabel nomor 04 di halaman 20). 

5. ｍｯ､ｾｳ＠ Komunikasi dan Metode Pengumpulan Data 

Data berkarakteristik primer dan sekunder. Data sekunder 

adalah ketetapan dan pelunasan PBB tahun :).995 dari. sampe1 t-rP PBE 

terpilih. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan· (KPPBB) Surabaya. Perhitungan berdasarkan data 

ｩｾｩ＠ menghasilkan informasi tentang variabel gayut yaitu tingkat 

ｫ･｢･ｲ｢｡ｳｩｬ｡ｾ＠ penerimaan pajak PBB, dan informasi tentang elemen 

variabel-variabel bebas rasio beban pendapatan WP dan rasio beda 

perhi tungan Ni lai Jual Obyek Pajak ( NJOP) atau _permanent dif-:. 

terence. 

Data primer berasal dari sampel unit penelitian terpil ih. 

Data primer ini meliputi faktor-faktor di§posablQ income, pendi-

dik.an dan luma tingga l WP .dl obyek pa jak PULL lla l i ni telr:th cukup 

diuraikan di depan. 

Alat komunik:t1si dan pengumpulan data primer adalah kuesion-

er. Modus ko'rnunikas i dan metode pengumpulan data yang cocok 

dengan jenis data primer seperti ini adalah angket kunjungan 

(yisite ｱｵ･ｾｴｩｑｮ｡ｩｲＩＮ＠ Penulis rneminta bantuan rnahasiswa DIII 

Perpajakan Fakultas Ekonomi universitas Airlangga sebagai t enaga 

pewawancara·. supaya tidak terjadi bias akibat pengaruh pe\'JaWan-.. 
cara maka sebelumnya diadakan penataran dan acuan penuntun 
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Soetrisno, Surabaya Pusat berbeban pengenaan rerata PBB terting-

gi, dan keberhasilan penerimaan pajak dengan nominal rupiah 

tertinggi lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang bernorninal 

rupiah rendah. Beban pengenaan rerata di Surabaya ｾｐｵｳ｡ｴ＠ sebesar 

Rp.138.710,-per WP PBB (lihat tabel nomor 04 di halama n 20), 

5. Mod\ls Komunikasi dan Metode Pengurnpulan Data 

Data ｢･ｲｫ｡ ｲ｡ｾｴ･ｲｩｳｴｩｫ＠ primer dan sekunder. Data sekunder 

ada lah ketetapan dan pelunasan PBB tahun ｾ＠ 995 dari sampeJ. ｾｉｐ＠ PBB 

terpilih. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan(KPPBB) surabaya. Perhitungan berdasarkan data 

ini menghasilkan informasi tentang variabeJ. gayut yai tu tingkat 

keberhasilan penerimaan pajak PBB, dan informasi tentang elemen 

variabel-variabel bebas rasio beban pendapatan WP dan rasio beda 

perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau vermanent ､ｩｴｾ＠

terence. 

Data primer berasal dari sampel unit penelitian terpilih. 

Data primer ini meliputi faktor-faktor disI20sable income, pendi-

dikan dun lama tingga 1 WPdl obyek pa jak PUll. lla J. i ni ｴＧｾｬｮｨ＠ cukup 

diuraikan di depan. 

Alat komuniktisi dan pengurnpulan data primer adalah kuesion-

er. Modus k6munikasi dan metode pengumpulan data yang cocok 

dengan jenis dat'a primer seperti ini adalah angket kunjungan 

(yisite questioDair). Penulis rneminta bantuan mahasiswa 0111 

Perpajakan Fakultas Ekonorni universitas Airlangga sebagai t enaga 

pewawancara'. supaya tidak terjadi bias akibat pengaruh pewawan-
• 

cara maka sebelumnya diadakan penataran dan acuan penuntun 
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untuk para petugas pewawancara. 

6. ｉ＼ｵ･ｳｩｾ＠

Kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang data 

pribadi/personal WP, pendapat tentang beda NJOP, dan {lisQosab_)...sz. 

income, yang bersifat open ended ffiUlti-item guestionaires. Salah 

satu metode pengukuran tingkat pendapatan masyarakat yang banyak 

dipaka i para penel iti adalah dl.$.J2...Q$....qble ｩｬｬｑｑｬＡｊＮｾＬ＠ dan di peneli -

tian ini ditetapkan berkornponen belanja pangan, papan, transpor-

tasi, pendidikan, kesehatan, listrik, air bers ih, tel pon dan 

tabungan. Kuesioner berdesain IruJ....lti-item mempunyai tingkat kesta-

bilan dan ekuivalen yang tinggi, sehingga tingkat keterandalannya 

(reliability) juga tinggi (Bambang Sudibyo, 1985). 

Masalah pendapatan sangat peka untuk WP, khususnya WP badan, 

rnaka kuesioner untuk WP PBB Badan/Perusahaan berbeda dengan 

kuesionernya WP perorangan. Untuk WP Badan/Perusahaan hanya d i 

tanyakan rasio perbandingan antara beban PBB dengan biaya opera-

s ivn,\ 1 totu 1 dan hClrga pokok prouuk tot:a 1. 1\uot; ionor d i a k li i r 1 

dengan ruang ura i ｡ｾｮＬ＠ un tuk menampung pendapa t be bas responden. 

Pembuatan kuesioner secara bertahap, artinya pelepasan 

kues ione r final ke responden setelah melewat.i tallap-tahap pe ngu-

jian. Pengujian kuesioner dilakukan kepada t eman- ternan dosen di 

Universitas Airlangga, mahasiswa S2 Akuntansi Fakul tas Ekonomi 

Universitas Gadjah Mada, mahasiswa DIII Perpajaka n Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga, dan terakhir kepada mahas i s wa Sl 

Ekstens ion Fakul tas Ekonomi Universit as Airlangga ( .i...IL__b.Q...IJ§..f.! 

t,Q:; t ) . Penqu_}ia n Kues.ione l:' kepuda responde n nyata d il akuka n 
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untuk para,petugas pewawancara. 

6. KuesiQlliU: 

Kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan ten tang data 

pribadi/personal WP, pendapat tentang beda NJOP, dan dispoBabJ-'Z 

income, yang bersifat open ended mUlti-item quest.ionaires. Salah 

satu metode pengukuran tingkat pendapatan masyarakat yang banyak 

dipakai para peneliti adalah ､［ｩＮＮｾＭＱＲＭｑ［［ｌ､｢ｬ･＠ illQQ1llS' , dan di peneli-

tian ini ditetapkan berkomponen belanja pangan, papan, transpor-

tasi, pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, telpon dan 

tabungan. Kuesioner berdesain multi-item mempunyai tingkat kesta-

bilan dan ekuivalen yang tinggi, sehingga tingkat keterandalannya 

(reliability) juga tinggi (Bambang Sudibyo, 1985). 

Masalah pendapatan sangat peka untuk WP, khususnya WP badan, 

maka kuesioner untuk WP PBB Badan/Perusahaan berbeda dengan 

kuesionernya WP perorangan. Untuk WP Badan/Perusahaan hanya di 

tanyakan rasio perbandingan antara beban PBB denqan biaya opera-

Si011-11 totul dan harga pokuk produk tutal. l\uosLonor diul,l)!r] 

dengan ruang ura ia.", untuk menampung pendapat bebas responden. 

Pembuatan kuesioner secara bertahap, artinya pelepasan 

kuesioner final ke responden setelah melewati tallap-tahap pengu-

jian. Penguji an kuesioner di1akukan kepada teman-teman dosen di 

Universitas Airlangga, mahasiswa S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Uni versi tas Gad jah Mada, mahasiswa 0111 Perpa jakan Fakul tas 

Ekonomi Universitas Airlangga, dan terakhir kepada mahasiswa Sl 

Ekstension Fakultas Ekonomi universitas Airlangga Ｈｾ｟ｾｾ＠

tQ:;;l ) _ Penqujian Kues.ioner- kepada ｲ･ｾＬｰｯｮ､･ｮ＠ nyata eli lakukan 
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sekaii (ex-house test), di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

Wonocolo. Penulis merekrut ibu-ibu PKK dan pernuda-pernuda Karang 

Taruna sebagai tenaga pencacah. Menurut mereka l amanya waktu yang 

dibutuhkan untuk mengisi kuesioner seki t a r 30 meni t " 'l'u j ua n 

pengujian ini adalah untuk perbaikan ulang dA n memastikan k ue-

si6ner dapat bekerja rnenangkap indikator·-ind.ika tcr penel i tian . 

7. ｕｰ｡ｹ｡Ｍｵｰｾｹ｡＠ untuk Mendapatkcm Respon _ _yr.m,g wa jar 

Penelitian perpajakan berfokus WP setelah tax reform revi si 

tanun 1994, khususnya WP PBB masih sedikit. Penelitian Bambang 

Suhardito (1995/1996) masih memerlukan Ｚｴ［［Ｈｩｾｴ＠ ｡ｮＮｑ｟ｲ･ｴ［Ｌｾｳｴ＠ lagi. Ol eh 

karena itu, walaupun penelitian ini menindaklanjuti dan mengkor-

eksi penelitiannya Bambang Suhardito (1995/ 1996), penelitian i ni 

masih bersifat eksploratif, karena penelitian ini ·hanya mengkor-

eksi variabel gayut penelitiannya Bambang suhardito (1995/199 6 ) . 

Jangka waktu peneli tian Lembaga Peneli tian Unair terbat as. 

Sedangkan penelitian perpajakan berfokus penghasilan WP sangat 

sensitif, dan Bambang Suhardito (1995) telah rnernbuktikan bahwa 

penelitian eksploratif sangat mungkin berlarut-larut, tidak tepat 

waktu. Oleh karena itu , penulis ｭ･ｬ｡ｫｵｫ｡ｾ＠ akti vltas penelitian 

sebelum usul penelitian disetujui oleh Lemlit Unair. Untuk ke-

praktisan dan menghemat biaya, penulis membagi subyek peneliti an 

PBB menjadi tiga obyek penelitian. Penulis meneliti faktor-faktor 

kuanti tatif WP. Dewi Retno Suminar dan kawan-kawan menel i ti 

faktor-faktor kualitatif WP. Sedangkan Bambang Suhardito dan 

kawan-O.awan meneliti aspek hukum perpaj akan PBB dan i mlikas inya 
I 

terhadap WP. 
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sekali (ex-house test), di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan 

Wonocolo. Penulis merekrut ibu-ibu PKK dan pemuda-pemuda Karang 

Taruna sebagai tenaga pencacah. Menurut mereka lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk mengisi kuesioner seki tar 30 meni t" '1'u juan 

pengujian ini adalah untuk perbaikan ulang dan memastikan kue-

sioner dapat bekerja menangkap indikator"-indikator penelitian. 

7. Upaya upaya untuk Mendapatkan Respon.S!:!!19 Wa jar 

Penelitian perpajakan berfokus WP setelah tax reform revisi 

tanun 1994, khususnya WP PBB masih sedikit. Penelitian Bambang 

Suhardito (1995/1996) masih memerlukan test aM.retest lagi. Oleh 

karena ttu, walaupun penelitian ini roenindaklanjuti dan mengkor-

eksi penelitiannya Bambang Suhardito (1995/1996), penelitian ini 

roasih bersifat eksploratif, karena penelitian ini"hanya mengkor-

ekei variabel gayut penelitiannya Bambang Suhardito (1995/1996). 

Jangka waktu peneli tian Lerobaga Peneli tian Unair terbatas. 

Sedangkan penelitian perpajakan berfokus penghasi1an WP sangat 

sensitif, dan Bambang Suhardito (1995) telah membuktikan bahwa 

penelitian eksploratif sangat mungkin berlarut-larut, tictak tepat 

waktu. Oleh karena itu, penulis melakukan aktivitas penelitian 

sebelum usul penelitian disetujui oleh Lemlit unair. untuk ke-

praktisan dan menghemat biaya, penulis membagi subyek penelitian 

PBB menjadi tiga obyek penelitian. Penulis meneliti faktor-faktor 

kuanti tatif WP. Dewi Retno Suminar dan kawan-kawan meneli ti 

faktor-faktor kualitatif WP. Sedangkan Bambang Suhardito dan 

kawlln-b-awan meneliti aspek hukum perpajakan PEe dan imlikasinya 
I 

terhadap WP. 
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Aktivitas penelitian diawali dengan kunjunga,n survai per t ama 

yang dilaksanakan pada bulan Mei 1995 sampai dengan pert e ngahan 

bulan Juli 1995. 'cyt off penetapan waktu penel i t i an ini untu k 

menghindarkan ja-waban bias responden karena pengaruh perayaan 50 

tahun Indonesia Merdeka, dan pengaruh dari SPPT PBB tahun 1995 

yang biasanya di terima seki tar akhir bulan Juli tahun yang ber-

sangkutan. 

Kuesioner sudah dilengkapi dengan na1na dan alamat WP PBB 

sesuai dengan·DHKP. DHKP tidak menjelaskan katagori WP , apakah ia 

WP ｂ｡､ａｮｪｰ･ｲｵｾ｡ｨ ｡｡ｮ＠ ataukah WP perorangan. Oleh karena itu s etiap 

tenaga pencacah dibekali dengan dua buah kuesioner, satu untuk 

responden WP Badanjperusahaan dan satu untuk WP perorangan. 

Nama responden di DHKP tidak menjainin dia bertempat tinggal 

di alamat tersebut dan merangkap sebagai kepala keluarga. Oleh 

karena i tu para petugas pewawancara diarahkan untuk mewawacarai 

kepala keluarga untuk WP nirwiraswasta di alamat responden. 

Apabila setelah tujuh hari berturut- turut para petugas tidak 

dapat mewawancarai responden, mereka diperkenankan untuk mewawan-

carai ibu atau putra tertua keluarga yang bersangkutan. Konse-

kuensi logis dari hal ini adalah penglsiail ｫｵ･ｾｩｯｮ･ｲ＠ atau data 

responden bukan {iari kepala keluarga. Sedangkan untuk WP PBB 

BadanjPerusahaan ｾＩ｡ｲ｡＠ petugas pewawancara diarahkan untuk mewawa-

carai Direktur Utama sebagai priori tas utama, a tau Dir ektur 

Keuangan, ata u Kepala Bagian Paj ak sebagai prioritas t erakhir . 

Apabila responden menolak menjadi respo nden peneli t i an, maka 

petugas pewawancara diperkenankan untuk mengalihkan kuesioner 

kepada tetangga sebelah atau depan. Pemili ha n responden pengganti 
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Aktivitas penelitian diawali dengan kunjungan survai pertama 

yang dilaksanakan pada bulan Mei 1995 sampai dengan pertengahan 

bulan Juli 1995.Cyt off penetapan waktu penelitian in1 untuk 

menghindarkan ja·waban bias responden karen a pengaruh perayaan 50 

tahun Indonesia Merdeka, dan pengaruh dari SPPT PBE tahun 1995 

yang biasanya di terima seki tar akhir bulan Juli tahun yang ber-

sangkutan. 

Kuesioner sudah dilengkapi dengan nama dan alamat WP PBa 

sesuai dengan·DHKP. DHKP tidak menjelaskan katagori WP , apakah ia 

WP ｂ｡､ｾｮｪｰ･ｲｵｳ｡ｨ ｡｡ｮ＠ ataukah WP perorangan. Oleh karena itu setiap 

tenaga pencacah dibekali dengan dua buah kuesioner, satu untuk 

responden WP Badanjperusahaan dan satu untuk WP perorangan. 

Nama respond en di DHKP tidak menjamin dia bertempat tinggal 

di alamat terSebut dan merangkap sebagai kepala keluarga. Oleh 

karena i tu para petugas pewawancara diarahkan untuk mewawacarai 

kepala keluarga untuk WP nirwiraswasta di alamat responden. 

Apabila setelah tujuh hari berturut-turut para petugas tidak 

dapat mewawancarai responden, mereka diperkenankan untuk mewawan-

carai ibu atau putra tertua keluarga yang bersangkutan. Konse-

kuansi 10gb; dari hal ini adalah pengisian kue",ioner atau data 

responden bukan dari kepala keluarga. Sedangkan untuk WP PBB 

BadanjPerusahaan para petugas pewawancara diarahkan untuk mewawa-

carai Direktur Utama sebagai priori tas utama, atau Direktur 

Keuangan, atau Kepala Bagian Pajak sebagai prioritas terakhir. 

Apabila responden menolak menjadi responden peneli an, maka 

petugas pewawancara diperkenankan untuk mengalihkan kuesioner 

kepada tetangga sebelah atau depan. Pemilihan responden pengganti 
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dilakukan berdasarkan pertimbangan petugas pewawancara sendiri 

secara acak. Pembulatan interval penetapan responden menjadi 

alasan perkenan penggantian responden. Pembuatan DHKP berdasarkan 

f;iHtem hlok atau zoning, sehinqqa nomor DHKP WP tetangga biasanya 

merupakan urutan lanjut nomor DHKP WP responden. 

Para _petugas pewawancara dilarang untuk rnampengaruhi respon-

den, mereka hanya diperkenankan menjelaskan i stilah-ist ilah 

teknis bila para responden bertanya. Sebelum meninggalkan respon-

dent para petugas pewawancara diminta untuk melihat apakah ada 

ja\1/aban yang belum terisi, dan memberi tahukan hal in i ｫ ｅ ｾｰ｡､｡＠

responden untuk dilengkapi. Kues ioner tetap dibia:ekan kosong b i la 

responden tetap tidak mau mengisinya. 

Aktivitas petugas pewawancara disupervisi secukupnya, dengan 

｣｡ｲｾ＠ mengadakan pertemuan r utin mlngguun anLaru panu l l s denyon 

para petugas, sehingga setiap kesulitan dapat dicari jal an ke-

luarnya. Selain itu secara acak penulis mengecek hasil kuesioner 

kepada para responden acak, dengan cara kunjungan maupun telpon. 

Hal penting dari akti vi tas supervisi ini adalah para petugas 

pewawancara tahu kalau penulis mensupervisi mereka, sehingga 

ｭｾｲ･ｫ｡＠ akan lebih bersungguh-sungguh di lapanqan. 

8. KeaDdatqn dgp ｋｾｳ｡ｨｩｨ｡ｮ＠ Alat Pengukur 

Apabil a suatu a l at ukur mernberik.an has il uku r yang s t abi l , 

maka disebut alat ukur itu andal (rel i abili t.J;: ) (Emory, 1976, 

dala m Bambang Sudibyo, 1985). Hasil ukur itu diterjemahkan d enga n 

koef isien keandalan yai tu dera jat k emampuan alat ukur untuk 

mengukur perbedaan-perbedaan individu yang ada. Koefisie n keanda-

JO 

dilakukan berdasarkan pertimbangan petugas pewawancara sendiri 

seeara aeak. Pembulatan interval penetapan responden menjadi 

alasan perkenan penggantian responden. Pembuatan DHKP berdasarkan 

,;jHtem blok atau ZO[ling, Rehinqqa nomor DHKP WP tetangga biasanya 

merupakan urutan lanjut nomor DHKP WP responden, 

Parapetugas pewawaneara dilarang untuk mempengaruhi L'espon-

den, mereka hanya diperkenankan menjelaskan istilah-istilah 

teknis bila para responden bertanya. Sebelum meninggalkan respon-

den, para petugas pewawaneara diminta untuk melihat apakah ada 

jalvaban yang belum terisi, dan memberi tahukan hal in1 ke,pada 

responden untuk dilengkapi. Kuesioner tetap dibiarkan kosong bila 

responden tetap tidak mau mengisinya. 

Aktivitas petugas pewawaneara disupervisi secukupnya, dengan 

ｾ､ｃ､＠ rnengddakarl pertemuan rutin mingguun anLdCU penulls deflynn 

para petugas, sehingga setiap kesulitan dapat dicari jalan ke-

luarnya. selain itu seeara aeak penulis mengeeek hasil kuesioner 

kepada para responden aeak, dengan eara kunjungan maupun telpon. 

Hal penting dariakti vi tas supervisi ini adalah para petugas 

pewawaneara tahu kalau penulis mensupervisi mereka, sehingga 

mE'reka akan lebih bersungguh-sungguh di lapanqan. 

8. ｋ･｡ｄ､｡ｾｱｮ＠ dan Kesahihan Alat Pengukur 

Apabila suatu alat ukur memberikan has11 ukur yang stabll, 

maka disebut alat ukur itu andal (reliabili:b:) (Emory, 1976, 

dalam Bambang Sudibyo, 1985). Hasil ukur itu diterjernahkan dengan 

koef isien keandalan yai tu dera jat kernampuan alat ukur untuk 

mengukur perbedaan-perbedaan individu yang ada. ｾｯ･ｴｩｳｩ･ｮ＠ keanda-
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lan adalah suatu irideks keakuratan ni l ai yang diperoleh. Keanda-

lan itu perlu sebab data yang tidnk andnl utnu b i ns tidnk dnpat. 

diolah lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpul an yang bias 

(Emory, 19761 dalam Bambang Su'dibyo, 1985). 

Kesahihan (validity) suatu alat ukur ialah kemampuan alat 

ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur, atau 

dengan perkataan lain alat ukur dapat rnengukur indikator·-indika-

tor suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab prosesi ng 

data yang tidak sahih atau bias akan menghasilkan kesimpulan 

bukan dari obyek pengukuran. Kesahihan bertipe tiga, yaitu cont-

ent validity, construct validity, dan criterion-related ｶｳｬｾ､ｩｴｹ＠

(Saifuddin Azwar, 1986). 

ｾｑｮｴ･ｮｴ＠ validity a dalah penetapan jumlah dan pernilihan i t em-

item variabel penelitian. Item-item yang mengukur the ｣ｯｮｾｴｲ ｵ ｣ｾ＠

validity, atau proksi the construct Vglid;i...ty_ telah disarnpel 

secara layak dan terdapat di dalam instrumen pengukur (Nunall y, 

1978, dalam Bambang Sudibyo, 198 5) . Construct y_g_li,gi.t_y ada lah 

suatu kecenderungan dimana instrurnen pengukur benar-benar rnengu-

kur variabel abstrak yang sedang diukur, bukan variabel abstrak 

lain yang tak relevan (Nunally, 1978, dalam Bambang Sudibyo, 

a:kan diuji kesahihannya dapat diperhubungkan dengan suatu kri ter-

ia eksternal tertentu. Kesahihan ini bertipe dua yaitu predicti ve 

validity dan cQncurrent validity. Apabila pengambilan skor test 

bersamaan waktunya dengan skor kriteria disebut Q_Qll.Qur.r.e.nt va l_.id-:. 

ｾＬ＠ sedangkan bila tidak bersamaan disebut ｾｲ･ ､ ｩ｣ｴｩｶ･ ｟ ｾｩ､ｩ ｾ Ｎ＠

Kuesioner sebagai instrumen pengukur t e l ah mendapat t i ga 
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Ian adalah suatu indeks keakuratan nilai yang diperoleh. Keanda-

Ian jtu perlu sebab data yang tidak andal "tau bias tidak daput. 

diolah Iebih Ian jut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias 

(Emory, 1976, dalam Bambang Sudibyo, 1985). 

Kesahihan (validity) suatu alat ukur ialah kemampuan alat 

ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur, atau 

dengan perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator--indika-

tor suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab prosesing 

data yang tidak sahih at au bias akan menghasilkan kesimpulan 

bukan dari obyek pengukuran. Kesahihan bertipe tiga, yaitu cont-

ent validity. cQnstruQt validity, dan criterion-related vglidity 

(Saifuddin Az.war, 1986). 

content validity adalah penetapan jumlah dan pemilihan item-

item variabel penelitian. Item-item yang mengukur .the contiLtruct 

validity, atau proksi the construct vqliditt telah disampel 

seeara Iayak dan terdapat di dalam instrumen pengukur (Nunally, 

1978, dalam Bambang sudibyo, 1985). Construct validit.y adalall 

suatu kecenderungan dimana instrumen pengukur benar-benar mengu-

kur variabel abstrak yang sedang diukur, bukan variabel abstrak 

lain yang tak relevan (Nunally, 1978, dalam Bambang Sudibyo, 

al<an diuji kesahihannya dapat diperhubungkan dengan suatu kriter-

ia eksternal tertentu. Kesahihan ini bertipe dua yaitu predictive 

validity dan concurrent validity. Apabila pengambilan skor test 

bersamaan waktunya dengan skor kriteria disebut QQ1l!;;.urr.ent val.id-: 

lli, sedangkan bila tidak bersamaan disebut ｉＡｸ･､ｩ｣ｴｩｶ･Ｎｾｩ､ｩＮＮＺｴＺｩＮ＠

Kuesioner sebagai instrumen pengukur telah mendapat tiga 
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k.dl i pengujLm .t.ll.=:l.l.!..ill...."UL .. ｫｊＮｬＺｾｌ＠ dan scka.li ｑｘＺＭｬｷｴｕｩｾ＠ • . l!;).:;J.,.. DJ depan 

telah disebutkan kuesioner faktor penghasilan WP bersifat ｑｾｾｦｬ＠

ｾ､＠ multi-::-item gv,estionaires, yang mengacu pada Biro Pu.sa t 

Statistik Jawa Ti.mur dan para peneli ti terdahulu yang t elah 

teruji kesahihan ｾ｡ｮ＠ keandalannya. Oleh karena itu data variabe l 

ini telah rnernenuhi. gQJJJ;.ent validitJt dan cons.t:t;uct_ va.Udit___y_. 

Sedangkan bagian kuesioner yang rnengukur variabel bebas beda 

perhitungan perma n ent d iff e r ence, pendidikan dan lama tinggal WP 

di lokasi obyek pajak bersifat Q])JW and ｣ｬＮｑｓＮｴ＿ ＮＡ｟ ｾＺｮ､･､＠ single-it.§JJl 

ｑｙＮｾＮｾＺＷｴｩｯｮＮ｡ｩｊＺ･ｱＮ＠ Sehinqqa datfi ket.iga variabeJ -var.iabel bebas ini 

tidak memerlukan pengujian kesahihan dan keandalan data, karena 

berdata tunggal. 

Secara singkat, data primer peneli tian yang sebagian besar 

rnerupakan variabei-variabel bebas penelitian adalah respon para 

responden. Kuesioner sebagai instrurnen pengukur t e lah teru j i 

dapat bekerja menangkap indikator-ind:ikator penelitian. Atau 

dengan perkataan iain, data primer penelitian telah teruji keil-

miahannya, artinya data penelitian telah pas t i bebas dari kesala-

han internal, sehingga sahih dan andal untuk dianalisis dan 

ditarik kesirnpulan penel1tian. ｾｾｳ｡ｬ｡ｨ ｡ｊ Ｉ＠ Ｒ ｾ ｳ ｴ ｾ ｾ ｾｾｩ＠ ｾ ｡ｰ｣ｲ ｴ ｩ＠ ketl -

dckjujuran jawabal1 responden diluar kemampuan kenda l i penelit i . 

Variabel gayut keberhasilan penerimaan pajak PBB d a n d a t a 

ketetapan PBB merupakan data sekunder, dan berasal dari Daftar 

Himpunan Ketetapan Pajak dan lapora n bank persepsi t entang bukti 

pelunasan pajak di Kantor Pelayanan PBB ( KPPBB) Surabaya. Oleh 

karena itu tidak ada pengujian keandalan d a n kesahihan dat a 

sekunde r tersebut. Wal aupun demikian , penuli s telah mangadakan 

]2 

1<.11i pengujidll i.Jl::illlll.,:ULI.Q;;;L ddn sakali (.UC-)WW.ilLt&n. [Jj depan 

telah disebutkan kuesioner faktor penghasi lan WP bersifat QJ2.'itLl 

ｾ､＠ multi-:-item questionaires, yang mengacu pada Biro Pusat 

statistik Jawa Ti.mur dan para peneliti terdahulu yang telah 

teruji kesahihan dan keandalannya. Oleh karen a itu data variabel 

ini telah memenuhi. Q.Qllt;:ent validity dan cons.t:ruct:. va.lidi tJl. 

Sedangkan bagian kuesioner yang mengukur variabel bebas beda 

perhitungan permanent diff e r ence, pe ndidikan dan lama tinggal WP 

di lokasi obyek pa jak bersifat open and clQ;;;J? ended single-i.i:&m 

(lllestiomJ.i1:es. Seh inqqa datfl ket.iga vari abe] -vad abel bebas ini 

tidak memerlukan pengujian kesahihan dan keandal<>n data, karena 

berdata tunggal. 

Secara singkat. data primer peneli tian yang sebagian besar 

merupakan variabel-variabel bebas peneli tian adalah respon para 

responden. Kuesioner s ebagai instrumen pengukur t elah t.eruji 

dapat bekerja menangkap indikator-indikator penel i tian. Atau 

dengan perkataan iain, data primer penelitian telah t eruji keil-

miahannya, artinya data penelitian telah pastl bebas dari kesala-

han internal, sehingga sahih dan andal untuk dianalisis dan 

ditarik ｫ･ｳｩｭｰｵｬ｡ｾ＠ pene11tiarl. ｾｾｳｾｬ｡ｨｾｩＩ＠ ＲｾｓｴＶｾｾｾｾ＠ ｾ･ｰＲｲｴｩ＠ keti 

dokjujuran jawabai1 respond en diluar kemampuan kendall peneliti. 

Variabel gayut keberhasilan penerimaan pajak PBB dan data 

ketetapan PBB merupakan data sekunder, dan barasal dari Daftar 

Himpunan Ketetapan Pajak dan laporan bank persepsi tent.ang bukti 

pelunasan pajak di Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) Surabaya. Oleh 

karena itu tidak ada pangujian keandalan dan kesahihan data 

sakunder tersebut. Walaupun damikian, penulis teloh mengadakan 
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observasi dan mereview sistem administrasi kantor KPPBB seperlun-

ya, dan dapat menyimpUlkan bahwa sistem tersebut telah dilaksana-

kan dengan baik. Artinya data sekunder ini juga sahih dan andal. 

9. Analisis ｓｴ｡ｴｩｳｴｩｾ＠

Sub-bab ini membahas metode analisis dan pengujian statistik 

yang dipergunakan terhadap data ilmiah penelitian. 

9.1. M.QWU 

Persamaan berikut di bawah ini merupakan model penel itian 

ini. 

Y = keberhasilan penerimaan PBB di surabaya (collection rate) 
a = konstanta 
xl == be ban PBB WP 
x2 ""' penghasilan WP. 
x3 = beda perhitungan permanent difference 
XA = pendidikan WP PBB 
Xs '- lama tinggnl WP d1 lokasi obyek pajak PBB 
error = faktor error lain 

Ｙ ｾ ＲＮ＠ Metode analisis 

Kegunaan utama analisis statistik deskriptif adalah keseder-

hanaan penyajiannya ｳ･ｨｩｮｧｧｾ＠ mudah dimengerti oleh orang awam. 

sutrisno Hadi (1995) menyebutnya s ebagai berikut: 

Banyak laporan hasil penelitian melewatkan satu bagian yang 
cukup penting dari hasil pemrosesan data, yaitu bagi an 
statistik deskriptif. Bagian ini sebenarnya dapat me r upakan 
bagian yang justru sangat penting bagi orang kebanyakan atau 
pekerja-pekerja lapangan yang tidak terlal u canggih dalam 
konsep-konsep statistik. ciri penyajian yang sederhana dari 
bagian ini mampu memberikan gambaran yang sangat visual dan 
mudah dimengerti. 

Data pri me r dan sekunder tersebut, variabel demi v ari a b e l 
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observasi dan mereview sistem administrasi Kantor KPPBB seperlun-

ya, dan dapat menyimpulkan bahwa sistem tersebut telah dilaksana-

kan dengan baik. Artinya data sekunder ini juga sahih dan andal. 

9. Analjsis ｓｴ｡ｴｩｳｴｩｾ＠

Sub-bab ini membahas metode anal isis dan pengujian statistik 

yang dipergunakan terhadap data ilmiah penelitian. 

9.1. flQWtl 

ini. 

y 
a 
Xl 
X 2 
X3 
X" Xs 
error 

Persamaan berikut di bawah ini merupakan model penelitian 

= keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya (collection rate) 
= konstanta 
= beban PBB WP 
= penghasilan wp, 
= beda perhitungan permanent difference 
= pendidikan WP PBB 
= lama tinggi'll WP dl lokasi obyek pajak PBB 
= faktor error lain 

9.2. Metode analisis 

Kegunaan utama anal isis statistik deskriptif adalah keseder-

hanaan penyajiannya sehingga mudah dimengerti oleh orang awam. 

sutrisno Hadi (1995) menyebutnya sebagai berikut: 

Banyak laporan hasil penelitian melewatkan satu bagian yang 
cukup penting dari hasil pemrosesan data, yaitu bagian 
statistik deskriptif. Bagian ini sebenarnya dapat merupakan 
bagian yang justru sangat penting bagi orang kebanyakan atau 
pekerja-pekerja lapangan yang tidak terlalu canggih dalam 
konsep-konsep statistik. eiri penyajian yang sederhana dari 
bagian ini mampu memberikan gambaran yang sangat visual dan 
mudah dimengerti. 

Data primer dan sekunder tersebut, variabel demi variabel 
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di tabulasikan dengan menggunakan modul Keberkas-an Data progr am 

paket komputer Seri Program Statistik (SPS) dari Sutrisno Hadi 

dan Seno Pamardiyanto, Universitas Gadj ah Mada, Yogyakarta. 

Variabel gayut keberhasilan penerimaan pajak PBB berkarakteristik 

ｫｨｵｾｵｳ＠ yaitu (1) "lunas" dan (2) "tidak lunas", dan berkecender-

ungan "lunas". Oleh karena itu terhadap jenis data seperti ini 

tidak dapat diadakan uji normalitas. 

' Analisis deskriptif dipergunakan untuk mendeskripsikan 

keadaan data ilmiah sampel penelitian, dan untuk menjawab hipote-

sis penelitian. Analisis ini meliputi analisis deskriptif Dis-

tribusi Frekuensi, Rerata, Median, Mode, simpangan Baku (Standard 

Deviation) , dan ｈｩ ｳｾｺｯｧｲ｡ｭＮ＠

· Variabel bebas:: pendidikan di transformasikan menjadi berskala 

interval; seperti yang umum dilakukan dalam peneli ｴｩｾｮ＠ terbaru. 

Variabel-variabel bebas penelitian ini berskala rasio dan inter-

val, ·Analisis statistik data ilmiah variabel-variabel bebas 

penelitian ini menggunakan modul Uji Asumsi Uji Linieritas dan 

Uj i Mul tikolini eri tas; Modul Anal isis Regres i lJmum dan Mo d e ) 

ｒ･ｧｾ･ｳｩ＠ Reduksi Bertahap.(Backward ｓｴ･ｰｷｩｳｾＩＮ＠

Analisis regresi tergolong dalam model analisis korelasi 

yang bertujuan untuk: 

1. mencari korelasi antara prediktor (satu atau lebih variabel 

bebas) dengan kriterium (satu atau lebih variabel gHyut). 

2. menguji taraf signifikansi korelasi yang diketemukan. 

3. menyusun persamaan garis regresi. 

4. mencari korelasi antara sesama variabel bebas X dan antara 

tiap variabel bebas dengan variabel gayut Y, dan menguj i 

)4 

di tabulasikan dengan menggunakan modul KeberkaS'an Data program 

paket komputer Seri Program Statistik (SPS) dari Sutrisno Hadi 

dan Seno pamardiyanto, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Variabel gayut keberhasilan penerimaan pajak PBB berkarakteristik 

khusus yaitu (1) "lunas" dan (2) "tidak lunas", dan berkecender-

ungan "lunas", Oleh karena itu terhadap jenis data seperti ini 

tidak dapat diadakan uji normalitas. 

Analisis deskriptif dipergunakan untuk mendeskripsikan 

keadal'ln data ilmiah sampel penel i tian, dan untuk men jawab hipote-

sis penelitian. Analisis ini meliputi analisis deskriptif Dis-

tribusi Frekuensi, Rerata, Median, Mode, simpangan Baku (Standard 

Deviation), dan ｈｩ ｳＱｾｯｧｲ｡ｭＮ＠

Variabel bebas'pendidikan ditransformasikan menjadi berskala . . 

interval, seperti yang umum dilakukan dalam peneli ti,!-n terbaru. 

Variabel-variabel bebas penelitian ini berskala raBio dan inter-

val ,Analisis statistik data ilmiah variabel-variabel bebas 

penelitian ini menggunakan modul Uji Asumsi Uj1 Linieritas dan 

Uji Multikolinier itas. Modul Analisis Regresi lJmum dan Model 

ｒ･ｧｾ･ｳｩ＠ Reduksi Bertahap(Backward ｳｴ･ｰｷｩｳｾＩＮ＠

Analisis regresi tergolong dalam model analisi. korelasi 

yang bertujuan untuk: 

1. mencari korelasi antara prediktor (satu atau lebih variabel 

bebas) dengan kriterium (satu atau lebih variabel gayut). 

2. menguji taraf signifikansi korelasi yang diketemukan. 

3. rnenyusun persamaan garis regresi. 

4. mencari korelasi antara sesaroa variabel bebas X dan antara 

tiap variabel bebas dengan variabel gayut Y, dan menguji 
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taraf signifikansi. 

5. mencari bobot sumbangan relatif dan sumbangan efektif tiap 

variabel bebas X, bila variabel bebas X lebih dari satu. 

6. mencari korelasi parsial, bila diperlukan. 

9.3. Eengujian statistik 

Data ilmiah peneli tian diproses lebih l anjut dengan uj i 

statistik. Uji sta t isti k yang diterapkan dalam penel i ti an in i 

meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi . 

Secara keseluruhan, 1angkah-langkah pembuktian h i potesis 

diawali dengan rnengkonversikan hipotesis penelitian menj adi 

hipotesis statistik, dan kemudian rnengujinya. Hipote sis penel i-

tian ini berbunyi ｾＩＮ･｢｡ｧ｡ｩ＠ berikut: 

llipotesis .L_l.·: Faktor beban pajak WP PBB berpengaruh terha-

dap keberhasiian penerimaan PBB di Surabaya. 

ｈｩｰｯｴ･ｾｩｳ＠ # 2: Faktor penghasilan WP PBB berpengaruh terha-

dap keberhasiian penerirnaan PBB di surabaya. 

Hipotesis # 3: Faktor beda perhitungan permanent difference 

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di sura -

baya. 

Hipotesis t1 4·: Faktor pendidikan WP PBB berpengaruh terhadap 

keberhasilan penerimaan PBS di Surabaya. 

ｈｩｬＲＹｴ･ｳｩｾ＠ II 5..: Faktor lama tinggal WP PBB d i lokasi obye k 

pajak PBB berpengaruh terhadap keberhasilan pener imaan PBB 

di Surabaya. 

Hipotesis penelitian ini dikonversikan rnenjadi hipotesi s statis-

tik atau H-nol (H0 ) sebagai berikut: 
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taraf signifikansi. 

5. mencari bobot sumbangan relatif dan sumbangan efekt.if t.iap 

variabel bebas X, bila variabel bebas X lebih dari satu. 

6. mencari korelasi parsial, bila diperlukan. 

9.3. Pengujian statistik 

Data ilmiah penelitian diproses lebih lanjut dengan uji 

stat i stik. tJj i s tatist ik yang di t erapkan da lam pene 1 i tian in i 

meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi. 

Secara keseluruhan, iangkah-langkah pembuktian hipotesis 

diawali dengan mengkonversikan hipotesis penelitian menjadi 

hipotesis statistik, dan kemudian mengujinya. Hipotesis penel i-

tian ini berbunyi (Jebagai ber ikut: 

HipotesisL-l: Faktor beban pajak WP PBB berpengaruh terha-

dap keberhasiian penerimaan PBB di Surabaya. 

Hipotesis # 2: Faktor penghasilan WP PBB berpengaruh terha-

dap keberhasilan penerimaan PBB di surabaya. 

Hipotesis # 3: Faktor beda perhitungan permanent difference 

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Sura-

baya. 

Hipotesis /I 4: Faktor pendidikan WP PBB berpengaruh terhadap 

keberhasilan penerimaan PBB di SUI·abaya. 

Hipgtesis # 5.: Faktor lama tinggal WP PBB di lokasi obyek 

pajak PBB berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB 

di Surabaya. 

Hipotesis penelitian in1 dikonveI'sil<an meDjadi hipotesis statis-

til<. atau Ii-nol (Ro) sebagai berikut: 
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Ho '• . 
Ｍ ｾ＠ . Faktor be ban pajak WP PBB tidak berpengaruli terhadap keber-

hasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

Ho 2: Faktor penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap kebe r -

hasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

H0 3: Faktor beda perhi tungan permanent difference WP PBB tida k 

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB d i sura-

baya. 

H0 4: Faktor pendidikan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keber-

hasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

H0 5: Faktor lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB tidak 

berpengaruh terhadap keberrlal::>llan · penerimaan PBB di sura-
ｾ＠ .: -

baya. 

Langkah kedua ·' menetapkan taraf keyakinan. Dalam peneli tian 

ini penulis menetapkan bahwa taraf keyakinannya adalah 95%, atau 

peluang ralatnya 'bernilai 5% ( nilai p = o, 05 ) . Oleh karena 

penelitian-penelitian yang ada umumnya bertaraf keyakinan dan 

berpeluang ralat sebesar itu. 

Dengan demikian, tahap pertama uj i hipotesis penelitian 

adalah menguji ada atau tidak ada korelasi yang andal tentang 

variabel-variabel bebas dengan vari abel gayut. 

H0 ditolak jika: nfiai p ＼ｾ＠ 0,050 atau nilai p andal atau berpen-

gertian Ha diterima. 

HA diterima jika: nilai p > 0,050 atau ni l ai p t idak andal atau 

berpengertian H8 ditolak. 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpula.n. Apabi l a nil a i 

p ､ｾｲｩ＠ H0 andal, maka dapat ditarik kesirnpulan variabel-variabel 

bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel gayut keberhasilan 
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EO 1 : Faktor beban pajak WP PBB tidak berpengaruli terhadap keber-

hasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

HO 2: Faktor penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keber-

hasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

EO 3: Faktor beda perhi tungan permanent difference WP PBB tidak 

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Sura-

baya. 

HO 4: Faktor pendidikan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keber-

hasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

HO 5: Faktor lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB tidak 

berpengaruh terhadap keberIlasllan penerimaan PBB di Sura-

baya. 

Langkah kedua menetapkan taraf keyakinan. Dalam penelitian 

ini penulis menetapkan bahwa taraf keyakinannya adalah 95%, atau 

peluang ralatnya bernilai 5% ( nilai p = 0,05 ). Oleh karen a 

penelitian-penelitian yang ada umumnya bertaraf keyakinan dan 

berpeluang ralat sebesar itu. 

Dengan demikian, tahap pertama uji hipotesis penelitian 

adalah menguji ada atau tidak ada korelasi yang andal tentang 

variabel-variabel bebas dengan variabel gayut. 

EO ditolak jika: nilai p <= 0,050 atau nilai p andal atau berpen-

gertian Ha diterima. 

HA diterima jika: nilai p > 0,050 atau nilai p tidak andal atau 

berpengertian Ha ditolak. 

Langkah terakhir adalah penarikan keslmpulan. Apabila nilai 

p dari EO andal, maka dapat ditarik kesimpulan variabel-variabel 

bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel gayut keberhasilan 
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; 

penerirnaan PBB. Atau sebaliknya, bila nilai p dari H0 tidak 

andal, rnaka dapat ditarik kesirnpulan variabel-variabel bebas 

tersebut tidak berpenqaruh terhadap variabel gayut keberhasilan 

penerirnaan PBB. 
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, 

pener imaan PBB. Atau seba1 iknya, bi 1a ni 1ai p dar i HO tidak 

anda1, maka dapat di tar i k kesimpu1an var iabei- var iabel bebas 

tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel gayut keberhasi1an 

penerimaan PBB. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mernuat hasil penelitian dan pembahasan terpadu hasil 

penelitian, meliputi deskripsi masing-masing variabel dan hasil 

pengujian statistik Uji Asumsi Uji Linieritas, Uji Multikolinier-

itas, Analisis Regresi Umum dan Regresi Reduksi Bertahap Ｈｾｾ＠

ward Stepwj.se). Bab ini diorganisasikan dalam sub-sub bab anali-

sis variabel gayut keberhasilan penerimaan pajak, dan analisis 

statistik hipotesis penelitian. 

Variabel gayct keberhas ilan penerimaan pa jak (QoJ.lstcti.Qn 

ｲ｡ｴｾＩ＠ adalah jumlal1 pembayaran PBB pada suatu tahun dibandingkan 

denqan ketetapan pajak PBB-nya pada tahun yang sama. Keberhasilan 

penerimaan pajak. menggambarkan ti ngkat kepatuhan perpajakan WP, 

termasuk untuk WP PBB. Variabel gayut ini merupakan data sekun-

der, diperoleh dari KP PBB Surabaya, dan berskala rasio. Data 

keberhasilan penerimaan pa jak berklasi f ikasi 11 lunas'' dan "tidak 

lunasn. Oleh karena itu uji normali tas dist.ribusi variabel gayut 

ini tidak perl u dilakukan. Tabel Nomor 05 di bawah ini mendesk-

ripsik.an data variabel gayut tersebut. 

Tabel Nomor 05: 
Statistik Deskriptif Variabel Gayut 

Keberhasilan Penerimaan Pajak ＨｃｯｬｊＬｾ｣ｴｩｯｮ＠ ｾ Ｉ＠

j sampel 
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BAS IV 

BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pernbahasan terpadu hasil 

penelitian, meliputi deskripsi masing-masing variabel dan hasil 

pengujian statistik Uji Asumsi Uji Linieritas, Uji Multikolinier-

itas, Analisis Regresi Umum dan Regresi Reduksi Bertahap Ｈ｡｡ｾ＠

ｾ＠ ｳｴ･ｾｷｩｳ･ＩＮ＠ Bab ini diorganisasikan dalam sub-sub bab anali-

sis variabel gayut keberhasilan penerimaan pajak, dan analisis 

statistik hipotesis penelitian. 

Variabel gaYLt keberhasilan penerimaan pajak (collection 

rate) adalah jumla11 pembayaran PBB pad a suatu tahun dibandingkan 

､･ｮｾ｡ｮ＠ ketetapan pajak PBB-nya pada tahun yang sarna. Keberhasilan 

penerimaan pajak menggambarkan tingkat kepatuhan perpajakan WP I 

termasuk untuk WP PBB. Variabel gayut ini merupakan data sekun-

der, diperoleh dari KP PBB Surabaya, dan berskala rasio. Data 

keberhasilan penerimaan pajak berklasifikasi "lunas" dan "tidak 

lunas". Oleh karena itu uji normali tas dist.ribusi variabel gayut 

ini tidak perlu dilakukan. Tabel Nomor 05 di bawah inl rnendesk-

ripsikan data variabel gayut tersebut. 

Tabel Nomor 05: 
Statistik Deskriptif Variabel Gayut 

Keberhasilan Penerimaan pajak (Collection ｾＩ＠

Kemunqkinan Range Ko<Ie Median Rerata ! Silpangan I 
Range riel i ___ Baku 

. 

I sa.pel o - 1 o - 1 ! 1,00 ! 0,93 0,87 0,33 
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Data WP PBB berkurve poligon juling negatif, Artinya tenden-

si scntrul duta. WP l'13l3, yultu mouo, modiun dun l ' t.tr:ulu, memlJ<:.mtuk 

distribusi yang kurvenya hampir menyerupai genta dengan ekor di 

sebelah kiri. Data ini menunjukan bahwa WP bermodus "patuh". 

Selain itu WP yang 11 patuh" jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

mer:eka yang "kurang patuh". 

2. Anal isis __s_tatis:tik Hipotesis_.Yerre.litian 

Analisis statistik menggunakan program SPS sutrisno Hadi dan 

Seno Pamardiyanto, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pengujian 

stntistik Ujj · Asumsi Uji Linieritas dan Uji Multi kolinieritas 

terhadap data ilmiah, membuktikan bahwa masing-masing variabel 

bebas berkorelasi li nier dengan variabel gayut, dan tidak ada 

mul tikol inier diantara sesame. .vari.abf'!l hP-has. Oleh kar.ena i tu 

da';a ilmiah dianalisis lanjut dengan pengujian statistik Analisis 

Regresi Ornum dan Regresi Reduksi Bertahap Ｈｾ｡｣ｫｷｾｲ ｧ＠ ｓｴｾﾣｾｬＤｾＩＮ＠

Analisis regresi 'ini menghasilkan nilai statistik seperti yang 

tampak pada tabel nomor 06 di bawah ini. 

Tabel No. 06: 
Analisis Regresi WP PBB 

ｾ Ｎ＠ Iidia Vilridbel·variabel Pehelitianl' No!asi 1 Koef isienl_t__ ; p .• l 
; var1abel ' Regresi / · : 

ｲ［ａｌｉｓｾ＠ REGRESI ｕ ｍｕｍｾ＠ --· -i r---;-----: 
ＺＺｾＺｾ｡Ｚｾｾ｡ｾｗｐ＠ PBB ｾｩ＠ Ｍ ｾ ［ｾ ｾｾ＠ j ﾷ ＿ Ｚｾｾ Ａ＠ ｾ ｾ＠ Ｖ ［ｾ ［ｾ＠ l 
Permanent difference x3 -0,174 I -1,soo o,o12 
Pendidikan WP PBB x4 • 0,116 . :,356 Ｌｾ＠ 0,175 
Lama tinggal WP x5 I -0,020 I 0,022 0,980 
Collection Rate 1 Y ｾ Ｌ ｯｯｯ＠ : 1 o,ooo ｾ Ａ＠

ANALISIS REG¥ESI REDUKSI BERTAHAJJ:: ｾ＠ [ j ; ·--· 
Permanent difference x3 ! *0,17390 I -l ,SOO 1' 0,072 
CollEction Rate . Y __ __ j_ ｾ ｾｾ＠ .j_ __ . __ ｾ ｾＭＧ＠

3 9 

Data WP PBB berkurve poligon juling negatif, Artinya tenden-

si sentrul ctclta WP 1'1313, ytlitu mouo, median dun 1'(Jr:ulu, ｭ･ｭＮｵｾｮｴｵｫ＠

distribusi yang kurvenya hampir menyerupai genta dengan ekor di 

sebelah kiri. Data ini rnenunjukan bahwa WP bermodus "patuh". 

Selain itu WP yang "patuh" jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

rneI:eka yang "kurang patuh". 

2. Analisis ｾ｡ｴｩｳｴｩｫ＠ !!ipotesis_J'e!l!il.Lltian 

Analisis statistik menggunakan program SPS sutrisno Hadi dan 

Seno Parnardiyanto, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pengujian 

statiatik Uj.i' Asumsi Uji Lin i eritas dan Uji Multi kolinieritas 

terhadap data ilmiah, rnembuktikan ba hwa masing-masing variabel 

bebas berkorelasi lini e r dengan variabel gayut, dan tidak ada 

rnultikolinier diantara sesarnavBriabel b AbaR. Oleh karena itu 

da':a ilmiah dianall.sis Ian jut dengan pengujian statistik Analisis 

Regresi Urnum dan Regresi Reduksi Bertaha p (Backward stepwise). 

Analisis regresiini menghasilkan nilai statistik seperti yang 

tampak pada tabel 'nomor 06 di bawah ini. 

Tabel No. 06: 
Analisis Regresi WP PBB 

r--- ii" T ', 
INdia Variabel-vdridbel Penetitianj' Hota", I KoefiSlen I tiP , 
i Vanabel' ReqresJ I : 
ｲ［ａｌｉｓｾ＠ REGRESI UMUM: ＭｾＭＭｴ＠ T _. ｾｾＭＭＭＭＭＺ＠

Beban PBB WP Xl -0,154 I ＭｾＬＸＹＸ＠ I 0,058 I 
Pengbasilan WP PBS Xz 0,030 ;),468 0,646 
Permanent difference X3 -0,174 I -1,800 0,072 
Pendidikan WP PBB X4 ,0,!l6 :,356 0,175 
Lalla tingqal WP Xs I -0,020 I 0,022 0,980 I 

Collection Rate I Y 0,000 , 0,000 • 

ANALISIS REGRESI REDUKSI BERTAllA,"[: -t- I i 1 
Permanent difference Xl : -0,17390 I -1,800 I 0,072 

CollEction Rate ｙｾ｟ｌＭｾｾｾ＠ J...._. __ ｾｏｏｾｾＬ＠
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atas terbukti bahwa tidak ada hipotesis statistik atau H-nol (H0 ) 

yang ditolak secara signifikan. Atau dengan perkataan lain, semua 

faktor-faktor yang melekat pada WP PBB tidak berpengaruh terha-

dap keberhasilan penerirnaan PBB di Surabaya. 

Je lasnya 1 langkah-langkah pengu j ian data i l mi ah d i a tas 

mernbuktikan kesirnpulan berikut: 

1. faktor beban-pajak WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberha-

silan penerimaan PBB di Surabaya. Atau dengan perkataan lain, 

hipotesis penelitian pertama tidak terbukti secara signifikan. 

2. faktor penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberha-

silan penerimaan PBB d i surabaya. Atau dengan perkataan lain, 

hipotesis penelitian ke dua tidak terbukti secara signifikan. 

3. faktor beda perhitungan permanent difference ti dak berpengaruh 

terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. Atau dengan 

perkataan lain, hipotesis penelitian ke tiga tidak terbukti 

secara signifikan. 

4. faktor pendidikan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasi-

lan penerima,an PBB di SurabayCl. A tau dengaiJ ｰｾｲｫ｡＠ taan lain 1 

hipotesis penelitian ke empat tidak terbukti secara signif i-

kan. 

5. faktor lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB tidak 

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaa n PBB di Surabaya. 

Atau dengan perkataan lain, hipotesis penel i t ian ke lima tidak 

terbukti secara signifi kan. 
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atas terbukti bahwa tidak ada hipotesis statistik atau H-nol (Hol 

yang ditolak secara signifikan. Atau dengan perkataan lain, semua 

faktor-faktor yang melekat pada WP PBB t.i<iak berpengaruh terha-

dap keberhasilan penerimaan PBB di surabaya. 

Jelasnya, langkah-langkah pengujian data ilmiah di atas 

membuktikan kesimpulan berikut: 

1. faktor bebanpajak WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberha-

silan penerimaan PBB di Surabaya. Atau dengan perkataan lain, 

hipotesis penelitian pertama tidak terbukti secara signifikan. 

2. faktor penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberha-

silan penerimaan PBB di Surabaya. Atau dengan perkataan lain, 

hipotesis penelitian ke dua tidak terbukti secara signifikan. 

3. faktor beda perhitungan permanent difference ti dak berpengaruh 

terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. Atau dengan 

perkataan lain, hipotesis penelitian ke tiga tidak terbukti 

seeara signifikan. 

4. faktor pendidikan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasi-

Ian penerima,an PBB dl Surabayct. Ai:au dengall p>=rkataan lain, 

hipotesis penel i tian ke empat tidak terbukti seedrd signif i-

kan. 

S. faktor lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB tidak 

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

Atau dengan perkataan lain, hipotesis penelitian ke lima tidak 

terbukti seeara signifikan. 
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' i .· 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran peneli-

tian dan praktisi. Oleh karena itu bab ini diorganisasi kan dalam 

sub-sub bab kesimpulan penelitian dan saran. 

l. KesimpuJ,an ?en.eli ｴｩｾｮ＠

Sampel terdiri dari seratus satu ＨＱＰｾＩ＠ responden WP PBB. 4 

orang responden dikeluarkan dari saropel, karena roenolak roenjadi 

responden dengan segala alasan. Sehingga sampel rielnya sebesar 

serobilan puluh tujuh (97) WP PBB. 

Variabel penelitian sebanyak lima (5) variabel bebas dan 

satu variabel gayut. Ke lima variabel bebas tersebut adalah beban 

pajak, penghasilan, beda perhitungan permanent di.ftei"ence, pendi-

dikan, dan lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB. Sedang-

kan variabel gayutnya adalah keberhasilan penerimaan PBB di 

surabaya (collection rate). Penarikan hipotesis penelitl.an dida-

sarkan pada korelasi bersama maupun parsial dari mas ing-maslng 

variabel bebas dengan variabel gayut. Hipotesis penelitian ber-

jumlah lima. 

Kesimpulan penelitian pada dasarnya merupakan penarikan 

kesimpulan atas hasil analisis hipotesis penel it i an. Penarikan 

kesimpulan peneli tian merupakan ehunen p enting dan sekal igus 

merupakan aktivitas akhir suatu penelitian. Ura ian dan bahasan 

mulai dari bah I Pendahuluan, bab II Tin j a uan Pustaka, bab III 

Metodologi, sampai dengan bab IV Hasil Penel it ian dan Pembahasan, 

4 1 

' i 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan penelltian dan saran-saran peneli-

tian dan praktisi. Oleh karena itu bab inl diorganisasikan dalam 

sub-sub bab kesimpulan penelitian dan saL·an. 

L Kesimpulan Peneli tian 

Sampel terdiri dari seratus satu ＨｬｏｾＩ＠ responden WP PBB. 4 

orang responden dikeluarkan dari sampel, karena menolak menjadi 

responden dengan segala alasan. Sehingga sampel rielnya sebesar 

sembilan puluh tujuh (97) WP PBB. 

Variabel penelitian sebanyak lima (5) variabel bebas dan 

satu variabel gayut. Ke lima variabel bebas tersebut adalah beban 

pa jak, penghasilan, beda perhi tungan permanent differ'enoe, pendi-

dikan, dan lama tinggal WP PBB di lokas! obyek pajak PBB. Sedang-

kan variabel gayutnya adalah keberhasilan penerimaan PBB di 

Surabaya (collection rate). Penarikan hipotesis peneliti.an dida-

sarkan pada koreiasi bersama maupun paraial dari masing-masing 

variabel bebas dengan variabel gayut. Hipot.esis penelitian ber-

jumlah lima. 

Kesimpula.n peneli tian pada dasarnya merupakan penarikan 

kesimpulan atas hasil analisis hipotesis penelitian. Penarikan 

kesimpulan penelitian merupakan elHmen panting dan sekaligus 

merupakan aktivitas akhir suatu penelitian. Uraian dan bahasan 

mulai dari bab I Pendahuluan, bab II Ti.njauan Pustaka, bab III 

Metodologi, sampai dengan bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, 
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memberikan kesimpulan peneliti an sebagai beri kut: 

1. faktor beban pajak WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberha-

silan penerimaan.PBU di Surabaya. 

2. faktor penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberha-

silan penerimaan PBB di Surabaya. 

3. faktor beda perhitungan permanent difference tidak berpengaruh 

terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

4. faktor pendidikan WP ｐｂｾ＠ tidak berpengaruh t erhadap keberhasi-

lan penerimaan PBB di Surabaya. 

5. faktor lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB tidak 

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di surabaya. 

2. ,Saran Pene..l i tLan 

Penelitian ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan penelitian-

penelitian l anjut. Alasannya adalah bertambah pentingnya fungsi 

pajak di negara kita 1 penelitian di bidang perpajakan masih 

sedikit, dan perlu test and re-test untuk menguji hasil peneli-

tian ini sampai denqnn kt?.mungkinnn penpmuan mo del p erpa iakan. 

Tindak lanjut penelitian dapat berupa penelitian lanj utan maupun 

replikasi. 

2. 1. Saran unt11k :penel i tia(L.J..?;w iu!;;.i;!n __ Q.d§J.al::L.s.e.t>aggll_ .. ｾｊ［ＺＮ［ｌｫｵｴＺ＠

1. perluasan fokus faktor-faktor perpajakan, seperti ｾｾ ｯ ｬｩｱｾ＠

t.ax .. administration dan tax law. 

2. memasukan faktor-faktor lain, seperti f aktor falsafah keadilan 

perpajakan PBB, bila fokus penel i tian tet ap t ax .... payer. 

). meneliti pajak-pajak lain dan pajak daerah, denqan faktor-
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memberikan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. faktor beban pajak WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberha-

silan ー･ｮ･ｲｩｭ｡｡ｮＮｐｂｾ＠ di Surabaya. 

2. faktor penghasilan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberha-

silan penerimaan PBB di Surabaya. 

3. faktor beda perhitungan permanent difference tidak berpengaruh 

terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

4. faktor pendidikan WP PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasi-

Ian penerimaan PBB di Surabaya. 

5. faktor lama tinggal WP PBB di lokasi obyek pajak PBB tidak 

berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Surabaya. 

2. .saran Pene]. i tLan 

Penelitian ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan penelitian-

penelitian I anjut. Alasannya adalah bertambah pentingnya fungsi 

pajak di negara ki ta, peneli tian di bidang perpa jakan masih 

sedikit, dan periu test and re-test untuk menguji hasil peneli-

tian ini. sampcli denqan ｫｻｾｭｵｮｱｫｩｮｮｮ＠ penc>nluan model perpaiakan. 

Tindak Ian jut peneli tian dapat berupa penel itian lanjutan maupun 

replikasi. 

2.1. Saran unt.1lk penel i tian l"tn iu:!;.;;!n_BQBJal:LJ?..5l!;>aMLlli;:rLku t: 

1. perluasan fokus faktor-faktor perpajakan. ,",eperti ｴＮｾｯｬｩｱＺｌＮＭ

1&I.x. .. administration dan tax law. 

2. memasukan faktor-faktor lain, seperti faktor falsafah keadilan 

perpajakan PBB I bila fokus peneli tian tetap tax Qayer. 

}. meneliti pajak-pajak lain dan pajak daerah, denqClI1 faktor-
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faktor penelitian yang sama dengan penelitian ini. 

:2. 2. Saran untuk penelitian replikasi ad_glah sebaga.i, ... beril<ut..: 

1. menambah sampel penelitian sampai dengan 400-500 WP bila tetap 

memakai metode analisis statistik yang sama. 

2. menyempurnakan penggunaan metode analisis statistik. 

3 . rnenyempurnakan kuesioner. 

'1. penotup<Hl ｬｯｫ｡ｾ［ｩ＠ peneliti.tn di ｴＨｾｲｮｰ｣ｾｴ＠ ｬ＼ｾｩｮＬ＠ buik di kota 

besar, kota rnenengah ·rnaupun di kota kecil di Indonesia. 

5. pengulangan lagi di kota Surabaya dalarn kesempatan lain. 
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faktor penelitian yang sarna dengan penelitian ini. 

:2.2. Saran untuk penelitian ｲ･ｰｬｩｾｊｩｬｬＮＨ［Ａｬａｬｌ＠ sebagai. ber ikut.: 

1. menambah sampel penelitian sampai dengan 400-500 WP hila tetap 

memakai metode anal isis statistik yang sarna. 

2. menyempurnakan penggunaan metode analisis statistik. 

3. menyempurnakan kuesioner. 

ＧＱｾ＠ pcnotdpdJl lokasi P(!IH!litidn di tf...:mpd t Idin, tw.ik <it kotil 

besar. kota menengah ·maupun di kota keeil di Indonesia. 

5. pengulangan lagi di kota Surabaya dalam kesempatan lain. 
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