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Negara Republ ik Indonesia berfungsi a tau bertugas mema jukan 
kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan fungsi pemerintahan ini 
memerlukan dana. Sumber utama dana ini adalah pajak. 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 memberikan 
wewenang, t anggung jawab dan peran yang lebih besar kepada 
Peme~intah Qaerah Tingkat II. Pemerintah daerah bertugas memacu 
pe~an~nan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional. 
Salah satu penerimaan utama pembangunan daerah adalah PBB. 

Di., Jawa Timur., pada tahun anggaran 1993/1994 peringkat 
penerimaan { PBB) Dati II Kotamadya Surabaya nomer tiga puluh 
tujuh, atau terbawah. Surabaya adalah kota metropolitan nomer dua 
di Indonesia, sehingga phenomena ini menarik untuk diteliti. 

Salah satu prinsip pemungutan perpajakan adalah beban pajak 
harus dapat dicover. oleh penghasilan, artinya penghasilan 
seseorang harus lebih besar aari pada beban pengenaan pajaknya. 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat airwnuskan 
permasalahan sebagai berikut: "Apakah beban pengenaan PBB dan 
pEmghasilan wajib pajak (WP) merupakan faktor-faktor penentu 
keberhasilan PBB di Kotamadya Surabaya?". 

Sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan ini, maka 
diajukan hipotesis sebagai berikut: 
1. Beban pengenaan PBB. tidak berpengaruh terhadap pelunasan PBB. 
2. B~sarnya penghasilan WP tidak berpengaruh terhadap pelunasan 

PBB. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui apakah pengenaan PBB merupakan faktor penen;:u 
keberhasilan PBB atau tidak. ' 

2. mengetahu~ apakah penghasilan WP merupakan faktor penentu 
keberhasilan PBB atau . tidak. 
. Peneli tian in5. bertipologi studi survei, · dengan til"'.gkat 

kristalisasi eksploratif, lingkungan penelitian lapangan (field
work), berdimensi waktu cross-section, dan peneliti tidak dapat 
mempengaruhl variabel penelitian (e~-post taqto). Target ,popylasi 
penelitian adalah WP PBS perorangan. 

Penelitian ini berkurun . waktu dua, pertama pada kurun waktu 
semester akhir tahun 1994, dan kedua tri-wulan keaua tahun 1995. 

· Pada kurun waktu pertama, penetapan sampel memakai jydgem~nt 
sam~ling., sebab Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP) selaku 
sample tram~ peneli tian tidak membedakan WP PBB badan dengan 
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peroranqan. Lokasi sampel penelitian di Kelurahan Jemur wonosari. 
Jumlah sampel empat puluh -("40) orang WP PBB peroranqan. 

Pada kurun waktu kedua, penetapan sampel memakai systemati~ 
QrQQO~ion11 random sampJing, dan berjumlah seratus satu (101) WP 
PBB. Empat orang menyatakan tidak mau menjadi responden, dan 
empat lagi WP PBB badan, sehingga responden kenyataan sebanyak 93 
WP. Lokasi penelitian di surabaya Pusat. 

Data berkarakteristik primer dan sekunder. Data sekunder 
diperoleh dari Kanter Pelaynn~~ r:1jak Bumi dan Bangunan {KPPBB) 
Surabaya. Alat komunikasi dan pengumpulan data primer adalah 
kuesioner. Modus komunikasi dan metode pengumpulan data primer 
adalah kunjungpn (yisite qyestiQnaire). 

Kuesioner ber isikan pertanyaan demograf i, per tanyaan inti 
dan ruang uraian. Pertanyaan demografi bersifat "JQse ended 
QU§6tiQDGirQ6· Pertanyaan inti yaitu d~£Qosable income WP PBB 
bersifat qpen ent:l§d multi-item questionaires, dan berkomponen 
belanja pangan, papan, transportasi, pendidikan, kesehatan, 
listrik, air bersih, dan telpon. Ruang uraian merupakan tempat 
untuk menampung pendapat bebas responden. 

Pelepasan kuesioner final ke responden setelab melewati 
tahap-tabap pengujian. Tahap pengujian kuesioner tiqa kali dan 
dilakukan di Universitas Airlangga. Tujuan pengujian ini adalah 
untuk perbaikan ulang dan memastikan kuesioner dapat bekerja 
menangkap indikator-indikator penelitian. 

Sebelumnya, petugas pewawancara dilatih dan diberi m.am.Ia.Z., 
untuk menghindarkan data bias. Aktivitas petugas pewawancara 
disupervisi s ecukupnya. 

Analisis statistik regresi dengan menggunakan program "SPS, 
Soetrisno Hadi (UGM)", digunakan untuk menguji data . 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 
1 •. Behan pengenaan PBB tidak berpengaruh terhadap pelunasan atau 

keberhasilan penerimaan PBB, di kota surabaya. 
2. Pendapatan penghasilan WP PBB tidak berpenqaruh terbadap 

pelunasan a tau keberhasilan penerimaan PBB, di kota Surabaya. 
J. Besarnya sumbangan beban pengenaan PB dan penghasilan WP 

terhadap penerimaan PBB kurang dari 35%, penerimaan PBB 
selebihnya karena faktor-faktor lain. 

Penelitian ini sebaik.nya ditindak-lanjuti denqan penelitian
penelitian lanjut. Penel i t ian lanjut an ber kat egorikan: 
1. Perluasan lokasi penelitian di kota kecil, menengah dan besar 

lain di I~donesia, bila penelitian tetap berfokus pada 
pengaruh beban pajak dan pendapat,:an WP terhadap keberhasilan 
perierimaan pajak. 

2. Perluasan fokus faktor-faktor perpajakan. 
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