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ABSTRAK 

 

Faizah, Siti. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan 
Dukuhturi). Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata Kunci :  Pendapatan, Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, 

Penegakan Hukum Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak. 
 

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran 
penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga 
dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah 
suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
kepatuhan tersebut antara lain adalah pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan 
perpajakan, dan penegakan hukum pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, 
dan penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Desa Pagongan, Desa 
Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon yang berada di wilayah Kecamatan 
Dukuhturi yang seluruhnya berjumlah 3.923 WP. Sedangkan pengambilan sampel 
berjumlah 363 WP menggunakan cluster proportional random sampling. Variabel 
yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pendapatan (X1), pelayanan pajak (X2). 
Pengetahuan perpajakan (X3), penegakan hukum pajak (X4), dan kepatuhan wajib 
pajak (Y). Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan 
kuesioner yang telah dikaji uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil analisis regresi linier berganda dengan SPSS Versi 15.00 diperoleh 
persamaan Y = 15.579 + 0.335 X1 + 0.144 X2 + 0.257 X3 + 0.342 X4 + e. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor 
pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan, dan faktor pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh yang lebih 
dominan dibandingkan ketiga variabel lainnya. Secara simultan atau bersama-
sama faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 
penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaruh tersebut sebesar 37,6 %. 
Sedangkan sisanya 62,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 
terungkap dalam penelitian ini. 

Disarankan untuk kinerja petugas yang menangani PBB harus 
ditingkatkan. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat kepada 
masyarakat untuk menggencar optimalisasi penerimaan pajak. Kepada wajib pajak 
di wilayah Kecamatan Dukuhturi hendaknya membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan tepat waktu dan disiplin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan 

tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan 

pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena 

pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam 

rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari 

masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada 

negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat 

berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh 

masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran 

penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak 

adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam 

kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya 

adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati (Depkominfo, 23 November 2006) kendala di dalam 

menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat 
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kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi 

pengelola pajak. 

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak 

menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal khususnya di Desa Pagongan, Desa Debong 

Wetan, dan Desa Pekauman Kulon terbukti masih banyaknya WP yang 

terlambat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa realisasi PBB yang 

diterima setiap tahunnya tidak menentu, kadang mengalami kenaikan dan 

penurunan seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3 

mengenai data penerimaan PBB di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan 

Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal selama empat 

tahun terakhir (tahun 2005-2008).  

Tabel 1.1 
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Pagongan 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2005-2008 
 

Tahun 
Rencana Target Realisasi Sisa 

WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 
WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 
WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 

2005 1.699 36.047.606 100 1.699 36.047.606 100 1.699 - - 

2006 1.727 44.245.463 100 1.416 36.279.270 82 311 7.966.193 18 

2007 1.832 47.857.028 100 811 18.088.117 37,80 1.021 29.768.911 62,20 

2008 1.867 84.719.410 100 930 40.155.746 47.40 937 44.563.664 52.60 

Sumber :  Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, 2008 

Berdasarkan data di atas penerimaan PBB di Desa Pagongan pada 

tahun 2005 mencapai target. Namun untuk tahun 2006-2007 tidak pernah 
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mencapai target, hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang kurang dari target. 

Pada tahun 2005 realisasinya mencapai target yaitu sebesar 100%. Tetapi pada 

tahun 2006 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurun sebesar 82% dan 

tahun 2007 mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 37,80%. Dan tahun 

2008 mengalami kenaikan sebesar 47.40%. 

Tabel 1.2 
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Debong Wetan 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2005-2008 
 

Tahun 
Rencana Target Realisasi Sisa 

WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 
WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 
WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 

2005 814 14.550.227 100 814 14.550.227 100 - - - 

2006 819 18.459.498 100 724 16.300.746 88.31 95 2.158.752 11.69 

2007 831 19.894.215 100 792 17.945.752 90.20 52 1.948.463 9.80 

2008 844 31.054.789 100 781 28.210.535 90.84 63 2.844254 9.16 

Sumber : Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, 2008 

Berdasarkan data di atas penerimaan PBB di Desa Debong Wetan pada 

tahun 2005 mencapai target. Namun untuk tahun 2006-2008 tidak pernah 

mencapai target. Pada tahun 2005 realisasinya mencapai target yaitu sebesar 

100%. Tetapi pada tahun 2006 penerimaan PBB mengalami menurun sebesar 

88,31%. Sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 penerimaannya terus 

mengalami kenaikan yaitu sebesar 90,20% dan 90,84%. Sehingga penerimaan 

PBB di Desa Debong Wetan setiap tahunnya tidak konsisten (naik/turun). 
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Tabel 1.3 
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Pekauman Kulon 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2005-2008 
 

Tahun 
Rencana Target Realisasi Sisa 

WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 
WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 
WP / 
SPPT 

Pajak 
Terutang 

% 

2005 1.056 26.869.364 100 798 20.277.724 75.46 258 6.591.640 24.54 

2006 1.056 32.317.404 100 488 15.115.239 46.77 568 17.202.165 53.23 

2007 1.058 34.857.163 100 398 16.856.170 48.35 660 18.000.993 51.65 

2008 1.212 52.838.076 100 572 29.268.308 55.39 640 23.569.768 44.61 

Sumber : Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, 2008 

Berdasarkan data di atas penerimaan PBB di Desa Pekauman Kulon 

dari tahun 2005-2008 tidak pernah mencapai target, hal ini dapat dilihat dari 

realisasinya yang kurang dari target, dengan kata lain kurang dari 100%. Pada 

tahun 2005 realisasinya sebesar 75,46%, namun tahun 2006 realisasinya 

menurun menjadi 46,77%. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 

penerimaannya terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 48,35% dan 55,39%. 

Adanya realisasi penerimaan PBB di Desa Pagongan, Desa Debong 

Wetan, dan Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

yang tidak konsisten (naik/turun) dikarenakan masih kurangnya kesadaran 

masyarakat WP dalam membayar PBB, terbukti masih banyaknya WP yang 

terlambat dalam membayar pajak PBB. Hal ini diduga karena faktor 

pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pelayanan yang diberikan petugas 

yang menangani PBB kurang memuaskan, pengetahuan wajib pajak tentang 

perpajakan kurang dan kurang maksimalnya sanksi hukum. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini faktor yang akan diteliti adalah pendapatan, pelayanan 

pajak, pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak. 
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Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan 

untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak bukanlah 

merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk 

mendapatkan sesuatu bagi masyarakat tapi di dalam pelaksanaannya penuh 

dengan hal yang bersifat emosional dan pada dasarnya tidak seorang pun yang 

menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja. 

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2006:10) ada banyak hal yang menjadi 

penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya 

informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada 

penarikan pajak serta suasana individu yaitu belum punya uang, malas, dan 

tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. 

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang 

mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Apollo (2005) dalam 

Wulandari (2007:4) kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor seperti 

pendidikan dan pengetahuan perpajakan, sistem perpajakan, penyuluhan dan 

informasi perpajakan, letak geografis, kinerja aparatur pajak, penegakan 

hukum serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP. 

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, 

pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan 

pajak dan tarif pajak. Disamping itu, kesadaran dan kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis 

saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, 
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penyidikan, penerapan sanksi dan pelayanan kepada wajib pajak tapi juga 

tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak 

tersebut akan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Devano dan Rahayu (2006:120) penyebab wajib pajak tidak 

patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang 

diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Pada saat timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara, 

timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara yang 

pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. 

Menurut Nurrohmah (2008:55) terdapat pengaruh yang positif antara 

pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang memiliki 

pendapatan yang cukup tinggi akan lebih terpenuhi kewajiban membayar 

pajaknya. Sebaliknya yang memiliki pendapatan yang rendah akan 

memprioritaskan untuk membiayai pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya dibandingkan kewajiban membayar pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurrohmah (2008) menguatkan 

teorinya Chourmain dan Prihatin (1994:68) bahwa ada hubungan yang erat 

antara perilaku konsumen dengan tinggi rendahnya pendapatan. Konsumsi 

akan naik bila pendapatan naik dan sebaliknya akan turun bila pendapatan 

turun. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu 

masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pendapatan 

dengan pola konsumsi tertentu akan mempengaruhi seseorang membayar 

pajak. 
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Menurut Ariana (2006:510) dalam Wulandari (2007:46) pembayaran 

pajak oleh warga negara kepada negara dan penyediaan pelayanan publik oleh 

negara kepada warga masyarakat adalah salah satu transaksi antara negara dan 

warga negaranya. Bentuk transaksi antara pemerintah dengan wajib pajak 

selaku warga negara akan menentukan kepuasan wajib pajak. Kepuasan ini 

akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin 

puas wajib pajak dalam bertransaksi dengan pemerintah maka akan tercipta 

sikap loyalitas dari wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Sehingga ada 

hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar pajak dengan kinerja 

pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan pajak yang baik, cepat 

dan menyenangkan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. 

Menurut Noviani (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka 

akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena 

dengan pengetahuan perpajakan menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan 

memahami akan pentingnya membayar pajak. Dengan tingkat pengetahuan 

yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan wajib pajak yang sadar pajak 

dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Menurut Sucahyo (2006:220) dalam Wulandari (2007:48) berbagai 

langkah yang dilakukan Ditjen Pajak untuk mengoptimalisasikan penerimaan 

pajak tidak akan berhasil bila tidak didukung penegakan hukum yang tegas. 

Untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, 

maka diperlukan Tax Law Enforcement  secara konsisten. Penelitian mengenai 
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penegakan hukum pajak pernah dilakukan oleh Kusumawati (2006) dan 

Wulandari (2007) dimana terdapat pengaruh yang positif antara penegakan 

hukum pajak dengan kepatuhan wajib pajak. 

Penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan cara agar 

ketentuan hukum perpajakan itu ditaati oleh wajib pajak. Dengan adanya 

konsistensi dapat diharapkan bahwa kepatuhan wajib pajak muncul bukan 

karena aspek paksaan dan ancaman, melainkan kesadaran (Harahap, 2004:181 

dalam Kusumawati, 2006:48). Sedangkan dengan adanya landasan hukum 

yang pasti akan memudahkan fiskus dalam bertindak atau mengambil 

keputusan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2005) dan Kusumawati 

(2006) menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar PBB. Dalam penelitiannya Noviani (2005) faktor yang 

diteliti yaitu pendapatan, pelayanan aparatur pajak, dan pengetahuan pajak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, pelayanan aparatur pajak 

dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitiannya Kusumawati (2006) 

faktor yang diteliti adalah pendidikan, pendapatan, pelayanan aparatur pajak, 

penegakan hukum pajak dan sosialisasi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa 

kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak dan secara parsial sosialisasi berpengaruh lebih besar. 

Wulandari (2007) meneliti tentang pengaruh pendapatan, kualitas 

pelayanan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan 

Pemalang Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan, kualitas pelayanan, dan 

penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 

Dan secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh lebih besar. 

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh 

Nurrohmah (2008) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan wajib pajak, 

pengetahuan wajib pajak dan pelayanan aparatur pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. Dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari pendapatan, pengetahuan dan pelayanan aparat terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh pendapatan, pelayanan 

pajak, pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun 

dengan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengambil 

objek pada wilayah Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tepatnya di Desa 

Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon. Mengingat akan 

pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kedisiplinan 

dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga 

pembangunan dapat berjalan lancar.  

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalam penelitian ini 

mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN” (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal) 

 



10 
 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

2. Apakah faktor pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

3. Apakah faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

4. Apakah faktor penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

5. Apakah faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor pendapatan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
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2. Untuk mengetahui faktor pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

3. Untuk mengetahui faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

4. Untuk mengetahui faktor penegakan hukum pajak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

5. Untuk mengetahui faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan 

perpajakan, dan penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan agar membawa kemanfaatan antara lain : 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan 

pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

masalah-masalah perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan 

dapat menambah sumber pustaka yang telah ada. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Penulis 

Sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada 

bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk 

pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori 

yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan 

penulis mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. 

b.  Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat dipertimbangkan 

oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi.  

c.  Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan mengenai arti 

pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan 

sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli di bidang perpajakan 

untuk menjadi bahan perbandingan antara lain sebagai berikut : 

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2003:1) 

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang akan digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

2. Menurut Markus (2005:1) pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat 

yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada 

negara tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung dari negara, 

digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin 

maupun untuk pembangunan dan sebagai alat untuk mengatur kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat. 

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :  

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 
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c. Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah  

d. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2005:5) yaitu : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak 

yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula 

terhadap barang mewah. 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu UUD 

1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan 

negara berdasarkan undang-undang”. 

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2005:13) pemungutan pajak 

hendaknya didasarkan pada : 

1. Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 
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pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil 

dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk 

pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya. 

2. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

3. Convenience 

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat 

wajib pajak memperoleh penghasilan. 

4. Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula 

beban yang dipikul wajib pajak. 

2.2  Pajak Bumi dan Bangunan 

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek 

Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur pengenaanya berdasarkan Undang-

Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Tjahjono dan 

Wahyudi, 2005:345). 
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2.2.2  Objek Pajak 

2.2.2.1 Objek PBB 

Menurut Tjahjono dan Wahyudi (2005:347) yang menjadi objek Pajak 

Bumi dan Bangunan adalah : 

1. Bumi  

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-

rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. 

2. Bangunan  

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan 

tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan suatu 

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. 

b. Jalan tol. 

c. Kolam renang. 

d. Pagar mewah. 

e. Tempat olahraga. 

f. Galangan kapal, dermaga. 

g. Taman mewah. 

h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 

i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
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2.2.2.2 Pengecualian Objek PBB 

Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU 

No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 

adalah sebagai berikut : 

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan nyata-

nyata tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.  

Tidak mencari keuntungan di sini maksudnya adalah bahwa objek pajak itu 

diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak 

ditujukan untuk mencari keuntungan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat 

pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang 

bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan nasional tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan 

wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh objek pajak yang 

dikecualikan adalah objek pajak yang digunakan untuk pesantren atau yang 

sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf dan rumah sakit umum. 

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, candi atau yang sejenis 

dengan itu. 

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata milik negara 

sesuai pasal 2 UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kehutanan, taman  nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa 

dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 
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4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik. 

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

2.2.3 Subjek PBB 

Menurut Markus (2005:408) yang menjadi Subjek Pajak PBB adalah 

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 

atau tanah dan/atau memperoleh manfaat atas bumi atau tanah dan/atau 

memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas 

bangunan.  

2.2.4 Tata Cara Penyetoran PBB 

Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment, 

tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, 

jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di 

masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan 

geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP 

yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan maka perhitungan 

PBB terutang tidak dilakukan oleh WP PBB itu sendiri melainkan dilakukan 

oleh Kantor Pelayanan PBB. WP hanya diminta mengisi SPOP (Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak) supaya berdasarkan SPOP itu bisa dihitung 

PBBnya. Itu pun kalau ada perubahan atau mutasi data. Biasanya bila tidak 

ada perubahan atau mutasi data Kepala Kantor Pelayanan PBB menghitung 

langsung PBB terutang berdasarkan data yang telah ada di Kantor Pelayanan 

PBB (Bab VII pasal 9 s/d pasal 10 UU PBB). 
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Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan 

dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). SPPT dihitung dan diterbitkan atas 

dasar SPOP yang diisi oleh WP, namun untuk membantu WP, SPPT dapat 

diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Kantor 

Pelayanan PBB Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan perhitungan 

PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke Kelurahan yang wilayah kerjanya 

meliputi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan. Biasanya sekitar akhir bulan 

Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke Kelurahan masing-masing. WP 

tinggal mengambil SPPTnya di Kelurahannya lalu membayarnya ke tempat 

pembayaran yang telah ditentukan di SPPT paling lambat pada tanggal jatuh 

tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima di 

Kelurahan. 

2.2.4.1 Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) 

Pasal 11 UU PBB menentukan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran 

PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP dan tempat 

pembayarannya adalah bank, kantor pos, dan tempat lain yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan. Tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing 

wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan 

prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas 

wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan 

dan pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat 

pedesaan, maka untuk pembayaran PBB dilakukan melalui apa yang 

dinamakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran). 
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Adapun pokok-pokok ketentuan SISTEP menurut Markus (2005: 426-

427) antara lain adalah : 

1. Tempat pembayaran PBB di Bank yang telah ditunjuk untuk menerima 

pembayaran PBB. Saat ini pembayaran PBB terutang di Bank yang 

ditunjuk bisa dilakukan secara on line bahkan bisa dibayar melalui ATM. 

2. Pembayaran PBB hanya dapat dilakukan dalam satu kali pembayaran atau 

sekaligus dalam arti jumlah pajak terutang tidak dapat diangsur atau dicicil. 

3. Penyampaian SPPT untuk satu wilayah pemerintahan tertentu kepada WP 

dilakukan secara serentak atau dalam periode tertentu sehingga tanggal 

jatuh tempo pembayaran PBB untuk satu wilayah pemerintah seragam 

yaitu satu tanggal jatuh tempo. 

4. Dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota hanya ada satu Bank atau Kantor 

Pos operasional. 

5. Jika ada satu Kabupaten atau Kota terdapat lebih dari satu Bank atau 

Kantor persepsi maka jumlah Bank persepsi dibatasi sebanyak-banyaknya 

tiga jenis Bank sedangkan Bank atau Kantor Pos operasionalnya tetap satu. 

2.2.4.2 Tata Cara Pembayaran 

Salah satu ketentuan pada SISTEP ini adalah WP harus melunasi 

PBBnya sekaligus. Apabila WP membayar langsung PBB ke tempat 

pembayaran yang ditunjuk, pada saat membayar cukup menunjukkan SPPT 

PBB dan memberikan uangnya dan sebagai bukti pembayarannya WP akan 

menerima STTS dari Kantor penerima pembayaran PBB. Apabila SPPT 

belum diterima WP, maka sepanjang STTS sudah tersedia di tempat 
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pembayaran, WP dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahun 

sebelumnya. Di samping itu, WP dalam melaksanakan kewajiban pembayaran 

PBBnya bisa melalui prosedur pemindahbukuan atau transfer, kiriman uang 

lewat Bank atau Kantor Pos. 

Namun, untuk WP sektor pedesaan dan sektor perkotaan terutama 

yang tercantum pada buku I, II dan III masih dapat membayar PBB melalui 

petugas pemungut dengan catatan tempat tinggal WP jauh atau sulit sarana 

dan prasarananya dari tempat pembayaran yang ditunjuk. Apabila WP 

membayar PBB melalui petugas pemungut maka petugas pemungut 

mendaftarkannya dalam daftar penerimaan harian PBB dengan memberikan 

kepada WP bukti penerimaan sementara PBB yang disebut TTS (Tanda 

Terima Sementara). Uang PBB disetorkan oleh petugas pemungut ke tempat 

pembayaran yang sudah ditentukan (Bank atau Kantor Pos) dengan 

menggunakan DPH (Daftar Penyetoran Harian) rangkap. Untuk daerah yang 

tidak sulit sarana dan prasarananya, tetapi berdasarkan pertimbangan perlu 

ditunjuk petugas pemungut, penyetoran dilakukan setiap hari. Sedangkan 

untuk daerah yang sulit sarana dan prasarananya penyetoran dapat dilakukan 

selambat-lambatnya tujuh hari sekali. WP kemudian menerima STTS sebagai 

tanda bukti pembayaran PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui 

petugas pemungut sebagai pengganti TTS. (Markus, 2005:428). 

2.2.5 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana 

2.2.5.1 Sanksi Administrasi 

Menurut Waluyo (2005:140) sanksi administrasi dikenakan terhadap : 
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1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur 

secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dihitung dari 

pokok pajak. 

2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 

ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang 

dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut 

ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% 

dari selisih pajak yang terutang. 

3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak yang terutang pada 

saat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari 

pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. 

2.2.5.2 Sanksi Pidana 

Sanksi pidana diterapkan apabila WP melakukan secara berulang dan 

menyebabkan kerugian pada negara relatif besar. Sanksi pidana dilaksanakan 

melalui proses pengadilan yang dimulai dari tindakan penyidikan oleh 

penyidik pajak lalu diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) diadili di 

Pengadilan Negeri dan diputuskan oleh Hakim. 

1. Kalau WP terbukti di Pengadilan karena kealpaannya tidak 

mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap dan tidak melampirkan keterangan yang benar sehingga 

menimbulkan kerugian pada negara, maka di pidana dengan pidana 

kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali 

PBB terutang. 
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2. Kalau WP terbukti di Pengadilan karena dengan sengaja tidak 

mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tapi isinya tidak 

lengkap, tidak melampirkan keterangan yang benar, memperlihatkan urat 

atau dokumen yang palsu atau dipalsukan, tidak memperlihatkan atau 

meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan atau tidak 

menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan 

kerugian pada negara, maka dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang. 

3. Kalau pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 terbukti di Pengadilan 

karena dengan sengaja memperlihatkan surat atau dokumen yang palsu 

atau dipalsukan dan tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau 

dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada negara maka 

dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda 

setinggi-tingginya Rp 2.000.000. 

2.3  Kepatuhan Wajib Pajak 

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013) dalam Devano 

dan Rahayu (2006:110) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada 

ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa 

kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta 

melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah 

wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 



24 
 

 

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak (Moh. 

Zain, 2004 dalam Devano dan Rahayu, 2006:110) sebagai suatu iklim 

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam 

situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak 

dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan 

benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.   

Nurmantu (2003:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan 

Nurbani dan Syamsiati (2005:194) dalam wulandari (2007:41) mencoba 

mendefinisikan kepatuhan membayar pajak yaitu masalah pola pikir atau 

paradigma yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak dan dalam hal 

tidak dapat berubah begitu saja, terkecuali apabila pemerintah mengadakan 

program yang luas dan berkesinambungan akan manfaat pajak. 

2.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri 

Keuangan No.544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak 

adalah: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 

tahun terakhir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 
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d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%. 

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh 

akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat 

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal. 

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang 

diperlihatkannya yang meliputi : 

1. Kesadaran 

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti yakin, merasa, tahu 

dan mengerti. Sedangkan kesadaran yaitu keadaan mengerti atau yang 

dirasakan, dialami seseorang. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah 

wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela 

yakin bahwa pajak berguna bagi pembangunan sehingga dengan kesadaran 

yang dimiliki oleh wajib pajak maka pembangunan juga akan berjalan 

lancar. 

2. Kelancaran 

Lancar berarti cepat, tidak tersendak-sendak, berlangsung terus 

tidak berhenti (Notosudirjo, 1990:175). Sedangkan kelancaran yaitu 

keadaan lancarnya sesuatu. Kelancaran yang dimaksud di sini adalah wajib 

pajak selalu berusaha untuk membayar pajak setiap tahun, sehingga dengan 

lancarnya dana yang berasal dari pajak ini maka pembangunan juga akan 

berjalan dengan lancar. 



26 
 

 

3. Ketepatan Waktu 

Setelah wajib pajak menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang) wajib pajak harus membayar hutang pajaknya dalam waktu 

enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT oleh wajib pajak. Apabila 

wajib pajak terlambat membayar pajak terutang maka wajib pajak akan 

dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan. Mengingat pentingnya 

peranan pajak bagi pelaksanaan pembangunan, maka sudah selayaknya 

wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya tepat waktu karena apabila 

membayar pajak melewati batas waktu pembayaran maka akan 

menghambat pembangunan. 

4. Ketaatan 

Taat berarti patuh pada perintah (Notosudirjo, 1990:288) sedangkan 

ketaatan adalah sifat taat terhadap sesuatu. Ketaatan dalam hal ini adalah 

sikap yang diperlihatkan oleh wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati 

segala peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi 

kewajiban perpajakannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak 

Sedangkan menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib 

pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan 

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan 

perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 
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2. Pelayanan kepada wajib pajak 

Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat 

pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka 

usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, 

dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan 

wajib pajak untuk membayar pajak. 

3. Penegakan hukum perpajakan 

Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat 

tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. 

4. Pemeriksaan pajak 

Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui 

aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki 

integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. 

5. Tarif pajak.  

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak 

membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang 

dibayar pun tidak banyak. 

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo dalam 

Kusumawati (2006:39), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax 

enforcement. Sedangkan langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan 

dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yaitu melalui dua cara yaitu : 

1. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan 

menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi 

pembangunan bangsa. 
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2. Wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan 

mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi 

sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan 

crosschecking informasi dengan instansi lain. 

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang 

mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Apollo (2005) dalam 

Wulandari (2007:4) kepatuhan membayar pajak timbul karena berbagai faktor 

yaitu : 

a. Pendidikan dan pengetahuan perpajakan.  

b. Sistem perpajakan.  

c. Penyuluhan dan informasi perpajakan.  

d. Letak geografis. 

e. Kinerja aparatur pajak.  

f. Penegakan hukum serta.  

g. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP. 

2.5  Pendapatan 

2.5.1 Pengertian Pendapatan 

Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib 

pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi 

oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang 

tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. (Soemitro, 1987:26) 
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Pendapatan menurut Lumbatoruan (1990:423) adalah tanggungan 

jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:  

a. Usaha dan tenaga, 

b. Barang tak bergerak, 

c. Harta bergerak,  

d. Hak atas pembayaran berkala dan, 

e. Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal 

sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak. 

Menurut Winardi (1993:245) pendapatan adalah hasil yang berupa 

uang atau hasil materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa 

manusia bebas. Sedangkan menurut Gilarso (1994:40) pendapatan keluarga 

adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas 

sumbangan seseorang terhadap proses produksi. 

Berdasarkan definisi singkat di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang 

berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. 

2.5.2 Jenis-Jenis dan Sumber Pendapatan 

Menurut Gilarso (1994:40) jenis pendapatan yang diperoleh seseorang 

dikategorikan menjadi : 

1. Pendapatan pokok yaitu pendapatan yang diperoleh dari upah sebagai kerja 

pokok. 

2. Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar 

pendapatan pokok. 

3. Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh di luar pendapatan 

pokok dan tambahan. 
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Sedangkan sumber pendapatan keluarga berasal dari : 

1. Pendapatan dari pekerjaan yaitu pendapatan yang diperoleh dari suatu 

pekerjaan misalnya guru, dokter, notaris, akuntan dan sebagainya. 

2. Penghasilan dari modal yaitu pendapatan yang diperoleh dari harta yang 

dikerjakan sendiri. 

3. Pendapatan dari kegiatan usaha yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

hadiah, pembebasan utang. 

2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Kam, 1995 dalam Chariri (2001:254) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan adalah : 

a. Kegiatan menghasilkan dan menjual output, 

b. Objek kegiatan yang berupa produk itu sendiri. 

Sedangkan menurut Suwardjono, 1994 dalam Chariri (2001:257) 

pendapatan dipengaruhi oleh : 

a. Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya tambahan 

dana, 

b. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva 

tetap, 

c. Hadiah, sumbangan atau temuan, 

d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau 

penyerahan jasa.  

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan 

bersih yang diterima oleh wajib pajak dari pekerjaan pokok dan pekerjaan 

sampingan dengan perhitungan pendapatan satu bulan. 
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2.6  Pelayanan Pajak 

Menurut Boediono (2003:60) pelayanan adalah suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.  

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo dalam 

Kusumawati (2006:39), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi 

pelayanan pajak (tax service). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak 

dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya 

dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, 

cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi 

pembangunan bangsa.  

Menurut Boediono (2003:61) pelayanan terkait dengan tugas aparatur 

pemerintah disebut pelayanan umum. Ada hubungan timbal balik antara 

kepatuhan membayar pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang 

menyangkut jasa pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan masyarakat. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dapat 

ditingkatkan apabila seluruh aparat pemerintah meningkatkan dan 

memperbaiki mutu pelayanannya. Dalam hal pelayanan umum yang prima 

berarti pelayanannya bermutu maka pelayanan umum harus dilaksanakan 

dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat : 

a. Sederhana, bahwa pelayanan itu tidak menyulitkan, prosedurnya mudah, 

tidak berbelit-belit, cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 
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b. Terbuka, yaitu aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus 

memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan 

dan norma, tidak menakut-nakuti dan tidak mengharapkan imbalan atas 

pelayanan yang diberikan. 

c. Lancar, yaitu adanya prosedur yang tidak berbelit-belit dan memberikan 

pelayanan dengan ikhlas. 

d. Tepat, yang dimaksud tepat adalah tepat sasaran atau persis dalam arti 

tidak lebih dan tidak kurang atau tepat waktu, atau tepat jawabannya, tepat 

dalam memenuhi janji dan seterusnya. 

e. Lengkap, dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan pelanggan. 

f. Wajar, pelayanan yang wajar artinya tidak ditambah-tambah menjadi 

pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan pelanggan. 

g. Terjangkau, artinya harga dari pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh 

pelanggan. 

Menurut Boediono (2003:72) jenis-jenis pelayanan di bidang Pajak 

Bumi dan Bangunan adalah : 

1. Pendaftaran objek pajak 

2. Mutasi objek / subjek pajak 

3. Pembatalan SPPT / SKP / STP 

4. Pembuatan salinan SPPT 

5. Keberatan atas penunjukkan sebagai subjek pajak 

6. Keberatan atas ketetapan pajak terutang 

7. Restitusi dan kompensasi 



33 
 

 

8. Pengurangan dan penghapusan atas denda administrasi  

9. Penetapan kembali jatuh tempo pembayaran 

10. Penundaan tanggal pengembalian 

11. Pemberian informasi yang berhubungan dengan pajak  

Pelayanan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan 

PBB yang meliputi pelayanan pembayaran, pelayanan keberatan dan 

pengurangan serta pelayanan penyampaian informasi yang diberikan oleh 

petugas yang menangani PBB kepada WP PBB. 

2.7  Pengetahuan Perpajakan 

Menurut Supratman (2003:101) pengetahuan adalah segala yang dapat 

diketahui manusia, hasil dari proses tindakan manusia berfikir dengan 

melibatkan seluruh keyakinan berupa kesadaran yang ingin diketahui. 

Pengetahuan merupakan causa prima yang menggerakkan manusia 

dalam berfikir, merasa, bersikap dan bertingkah laku (Supratman, 2003:126). 

Sehingga tingkat pengetahuan mempengaruhi tingkah laku seseorang 

diantaranya sikap patuh. 

Secara teoritik, untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal 

harus bermula dari adanya pengetahuan tentang sesuatu hal (Ancok, 1995). Di 

negara maju yang partisipasi rakyat sudah tinggi di dalam membayar pajak, 

upaya pemberian pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar baik 

melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana 

lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin menghindari 

pelanggaran pajak dan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh orang awam. 
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Informasi yang diberikan tidaklah sekedar hal-hal yang menyangkut 

kewajiban membayar pajak dan cara pengisian SPT tapi juga memberikan 

penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah dan 

warga negara. (Simanjuntak, 2008:12)  

Menurut Ancok (1990) dalam Simanjuntak (2008:12), tanpa adanya 

pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus 

ikhlas membayar pajak. Upaya dalam memberikan penerangan tidak cukup 

hanya dengan ceramah dan pidato tetapi harus dicari cara yang dapat membuat 

orang selalu ingat dan bangga akan tugas membayar pajak.  

Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak 

menjadikan sikap proaktif pemerintah adalah mutlak adanya, sebab sampai 

saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui teknik-teknik 

perpajakan dan bagaimana melaksanakan kewajibannya itu secara mandiri, 

tanpa bantuan aparat pajak (Harahap, 2004 dalam Kusumawati, 2006:42). 

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

diketahui dan dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak 

Bumi dan Bangunan.  

Bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya 

kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum 

masyarakat (Soemitro, 1987:12). Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa 

tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya 

tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Pemahaman 

mengenai pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh wajib 

pajak sehingga wajib pajak tahu dan mengerti arti pajak sebenarnya. Paham 
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mengenai pajak berarti wajib pajak tahu dan mengerti bahwa pajak yang 

dipungut akan digunakan untuk pembangunan, sehingga diharapkan wajib 

pajak akan segera membayar setelah menerima SPPT. 

Pengertian dari pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Adanya pemahaman wajib pajak tentang pengertian PBB, fungsi PBB, dan 

kegunaan PBB. 

2) Memahami ketentuan dan peraturan mengenai PBB. 

2.8  Penegakan Hukum Pajak 

Secara konsepsional menurut Soerjono Soekanto (1986:3-4) inti dan 

arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi 

sikap tindak yang dianggap pantas, bertujuan untuk menciptakan, memelihara 

dan mempertahankan kedamaian. 

IBFD (International Bereau Of Fiscal Documentation) mendefinisikan 

penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak 

memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, 

pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada 

waktunya. (Nurmantu, 2003:159-160) 

Penegakan hukum pajak bisa bersifat insentif atau rewards maupun 

punishment. Rewards misalnya diberikan kepada penunggak pajak yang 

kooperatif berupa penghapusan sanksi administratif, penjadwalan utang pajak 
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dan lain-lain. Sedangkan punishment kepada wajib pajak yang membandel 

bisa berupa penagihan utang pajak seketika, pengumuman ke media massa, 

pencegahan ke luar negeri, lelang harta wajib pajak, ancaman bagi penggelap 

pajak dengan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda sebesar 40%. 

(Wulandari, 2007:37) 

Hukum atau undang-undang dibuat untuk dilaksanakan. Undang-

undang tidak bisa lagi disebut hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. 

Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang 

harus dilakukan atau tidak dilakukan. Hukum tidak akan mempunyai arti apa-

apa tanpa adanya pelaksanaan, konsekuensi selanjutnya diperlukan adanya 

sanksi dalam penegakannya karena hukum mempunyai hubungan yang sangat 

erat dengan sanksi. Menurut Soedarto (1990:9) sanksi dalam hukum publik 

merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-

undang. Untuk itu, sanksi hukum harus ditegakkan. 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati 

atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

(Mardiasmo, 2002:39) 

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu 

sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan 

pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, kenaikan 

dan denda. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. 



37 
 

 

Peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan 

jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negaranya, bagi fiskus dan 

juga bagi wajib pajak. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum untuk 

diperlakukan secara adil dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sistem 

perpajakan, WP harus pula mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan 

secara semena-mena oleh fiskus. Sedangkan fiskus diberi jaminan oleh 

undang-undang perpajakan dalam hal yang menyangkut hak-hak fiskus dalam 

melakukan pengadminstrasian pajak bagi wajib pajak, wewenang pemeriksaan 

pajak, wewenang penagihan pajak, wewenang penyitaan sampai dengan 

wewenang pelelangan. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan penegakan 

hukum pajak yang tegas dan konsisten maka diharapkan akan meningkatkan 

kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

2.9  Penelitian Terdahulu 

Banyak penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2005) dan 

Kusumawati (2006) menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dalam penelitiannya Noviani 

(2005) faktor yang diteliti yaitu pendapatan, pelayanan aparatur pajak, dan 

pengetahuan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, 

pelayanan aparatur pajak dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitiannya 

Kusumawati (2006) faktor yang diteliti adalah pendidikan, pendapatan, 
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pelayanan aparatur pajak, penegakan hukum pajak dan sosialisasi. Dan 

hasilnya kelima faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dan secara parsial sosialisasi berpengaruh lebih besar. 

Wulandari (2007) meneliti tentang pengaruh pendapatan, kualitas 

pelayanan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan, kualitas pelayanan 

dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 

Dan secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh lebih besar. 

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh 

Nurrohmah (2008) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan wajib pajak, 

pengetahuan wajib pajak dan pelayanan aparatur pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan, 

pengetahuan dan pelayanan aparat terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 2.1 berikut ini menunjukkan Persamaan dan Perbedaan 

Penelitian Terdahulu.  
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Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu Tahun 2005-2008 

Nama Peneliti Objek Penelitian Variabel Penelitian Metode Analisis 
Data Hasil Penelitian 

Elly Noviani Wajib pajak PBB 
Kelurahan 
Sunggingan Kudus 

a. Variabel Independen 
• Pendapatan 
• Pengetahuan 

Perpajakan 
• Pelayanan aparat 

b. Variabel Dependen 
• Kepatuhan 

 
 
 

Analisis regresi 
berganda 

Besarnya pengaruh pendapatan 
terhadap kepatuhan sebesar 
6,76%, pengetahuan perpajakan 
sebesar 20,98% dan pelayanan 
memberikan sumbangan terkecil 
yakni sebesar 1,59%. 
 

Atika Kusumawati Wajib pajak PBB 
Kelurahan 
Sumurrejo-Semarang 

a. Variabel Independen 
• Pendidikan  
• Pendapatan 
• Pelayanan aparatur 

pajak 
• Penegakan hukum 

pajak 
• Sosialisasi 

b. Variabel Dependen 
• Kepatuhan  
 
 

Analisis regresi 
berganda 

Besarnya pengaruh pendidikan 
terhadap kepatuhan sebesar 
10,89%, pendapatan sebesar 
5,80%, pelayanan aparatur pajak 
sebesar 8,64%, penegakan 
hukum sebesar 6,65% dan 
sosialisasi sebesar 18,23% 

39 
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Nama Peneliti Objek Penelitian Variabel Penelitian Metode Analisis 
Data 

Hasil Penelitian 

Lia Wulandari Wajib pajak PBB 
Kelurahan 
Mulyoharjo-
Pemalang 

a. Variabel Independen 
• Pendapatan 
• Kualitas Pelayanan  
• Penegakan hukum 

pajak  
b. Variabel Dependen 

• Kepatuhan 
 

Analisis regresi 
berganda 

Besarnya pengaruh pendapatan 
terhadap kepatuhan sebesar 
4,08%, untuk kualitas pelayanan 
sebesar 22,75% dan untuk 
penegakan hukum sebesar 
19,01% 

Rosiana ayu 
nurrohmah 

Wajib pajak PBB 
Desa Jati Wetan, 
Ploso, Getas Pejaten, 
Jepang Pakis, 
Megawon, Ngembal 
Kulon-Kudus 

a. Variabel Independen 
• Pendapatan 
• Pengetahuan 

Perpajakan 
• Pelayanan aparat 

b. Variabel Dependen 
• Kepatuhan 

 

Analisis regresi 
berganda 

Besarnya pengaruh pendapatan 
terhadap kepatuhan sebesar 
10,8%, pengetahuan perpajakan 
sebesar 6,5% dan pelayanan 
aparatur pajak sebesar 8,5% 
 

Sumber : Review Penelitian Terdahulu, 2005-2008 
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2.10  Kerangka Berfikir 

Demi tercapainya realisasi penerimaan PBB untuk mencapai target 

dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak. 

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi 

kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan 

perilaku wajib pajak yang diperlihatkan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya, sadar akan pentingnya membayar pajak, taat terhadap 

peraturan, selalu tepat waktu dan lancar dalam membayar pajak termasuk 

Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

dapat timbul dari berbagai faktor diantaranya faktor pendapatan, pelayanan 

pajak, pengetahuan perpajakan dan faktor penegakan hukum pajak. 

Kemampuan membayar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. 

Kemampuan membayar pajak antara wajib pajak yang satu dengan yang 

lainnya berbeda, hal ini dikarenakan pendapatan mereka juga berbeda. Tingkat 

pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda akan membawa kepatuhan yang 

berbeda-beda pula. Seseorang yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi 

akan lebih terpenuhi kewajiban membayar pajaknya. Sebaliknya yang 

memiliki pendapatan yang rendah akan memprioritaskan untuk membiayai 

pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan kewajiban 

membayar pajak. 

Pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara dan penyediaan 

pelayanan publik oleh negara kepada warga masyarakat adalah salah satu 
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transaksi antara negara dan warga negaranya. Bentuk transaksi antara 

pemerintah dengan wajib pajak selaku warga negara akan menentukan 

kepuasan wajib pajak. Kepuasan ini akan mempengaruhi kemauan wajib pajak 

untuk membayar pajak. Semakin puas wajib pajak dalam bertransaksi dengan 

pemerintah maka akan semakin besar kegairahan wajib pajak untuk melunasi 

pajaknya. Sehingga ada hubungan timbal balik antara kepatuhan membayar 

pajak dengan kinerja pemerintah, terutama yang menyangkut jasa pelayanan 

pajak yang baik, cepat dan menyenangkan yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan masyarakat. 

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu dikarenakan pengetahuan berpengaruh 

terhadap sikap seseorang diantaranya sikap patuh. Semakin meningkatnya 

pengetahuan perpajakan akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak. 

Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan seperti pengertian PBB, fungsi PBB, dan kegunaan PBB, 

mengetahui dan memahami ketentuan dan peraturan PBB serta hak dan 

kewajiban wajib pajak PBB maka akan menjadikan wajib pajak lebih 

memahami tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran pada diri wajib pajak untuk lebih patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni membayar PBB. 

Terkadang proses penyadaran di masyarakat hanya akan berjalan jika 

ada hukuman. Sebab sudah bukan rahasia lagi jika masyarakat kita akan 

melaksanakan kewajibannya jika ada hukuman. Adanya ketegasan pemerintah 
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dalam menegakkan hukum seperti menindak dan memberikan sanksi yang 

berat kepada wajib pajak yang melanggar akan mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak.  

Penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan cara agar ketentuan 

hukum perpajakan itu ditaati oleh wajib pajak. Dengan adanya konsistensi 

dapat diharapkan bahwa kepatuhan wajib pajak muncul bukan karena aspek 

paksaan dan ancaman, melainkan kesadaran (Harahap, 2004:181 dalam 

Kusumawati, 2006:48) Sedangkan dengan adanya landasan hukum yang pasti 

akan memudahkan fiskus dalam bertindak atau mengambil keputusan. 

Secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

   

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

Pendapatan (X1) 

Pelayanan Pajak (X2) 

Pengetahuan Perpajakan (X3) 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Penegakan Hukum Pajak (X4) 
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2.11  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2002). Berdasarkan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 = Faktor pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

H2 = Faktor pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

H3 = Faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

H4 = Faktor penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 

H5 = Faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (2002:108) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Pajak Bumi 

dan Bangunan (WP PBB) yang berada di wilayah Kecamatan Dukuhturi 

Kabupaten Tegal tepatnya WP Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa 

Pekauman Kulon. 

Berdasarkan dari dokumen yang ada, Wajib Pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan (WP PBB) tahun 2008 di Desa Pagongan berjumlah 1.867 orang, di 

Desa Debong Wetan berjumlah 844 orang dan di Desa Pekauman Kulon 

berjumlah 1.212 orang. 

Tabel 3.1 berikut ini menunjukkan Desa dan Wajib Pajak yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 
Populasi Wajib Pajak Tahun 2008 

No. Desa Populasi WP 
1. Pagongan 1.867 
2. Debong Wetan 844 
3. Pekauman Kulon 1.212 
 Total 3.923 

Sumber : Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, 2009 
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3.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Arikunto, 

2002:109). Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin. Ukuran sampel dengan rumus Slovin dalam Husein (2005:108) : 

n = 21 Ne
N

+
 

Dimana : 

n  = Ukuran sampel 

N  = Ukuran populasi 

e  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya untuk penelitian ini 

menggunakan 5%. 

Pengambilan sampel tergantung pada : 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. (Arikunto, 2002:112) 

Dengan jumlah populasi 3.923 orang maka batas minimal pengambilan 

sampel berdasarkan rumus di atas adalah : 

N  = 2)05,0(923.31
923.3

+
 

    = 
8075,91

923.3
+

 

     = 
8075,10
923.3  

     = 363 
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Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 363 orang wajib 

pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 

Adapun teknik yang dipakai untuk pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah cluster proportional random sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan kelompok yang diambil secara acak dari tiap sub populasi dengan 

mempertimbangkan besar kecilnya sub-sub populasi tersebut. Menggunakan 

teknik ini karena objek yang akan diteliti sangat luas dan populasinya 

mempunyai anggota yang tidak homogen 

Hasil perhitungan distribusi proporsional sampel yang diteliti dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 
Proporsi Sampel Penelitian 

No. Desa Jumlah WP Proporsi Sampel Jumlah Sampel 

1. Pagongan 1.867 173363
923.3
867.1 =× 173 

2. Debong Wetan 844 78363
923.3

844 =×  78 

3. Pekauman Kulon 1.212 112363
923.3
212.1 =× 112 

 Jumlah 3.923  363 
Sumber : Data yang diolah, 2009 

Berdasarkan perhitungan proporsi sampel penelitian pada Tabel 3.2 di 

atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk Desa Pagongan sebanyak 173 

orang dari seluruh wajib pajak Desa Pagongan yang berjumlah 1.867 orang. Dari 

jumlah sampel tersebut akan dikelompokkan menurut mata pencaharian wajib 

pajak.  
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Adapun sampel penelitian menurut mata pencaharian wajib pajak di Desa 

Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 
Sampel Penelitian Menurut Mata Pencaharian Wajib Pajak 
 Di Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

 
No Mata Pencaharian Populasi Jumlah Sampel 
1. Petani 108 10 
2. Buruh / Wiraswasta 766 71 
3. Pedagang 443 41 
4. Pertukangan 270 25 
5. PNS  140 13 
6. Pensiunan 54 5 
7. Pengrajin 32 3 
8. Jasa 54 5 
 Jumlah 1.867 173 
Sumber : Data yang diolah, 2009 

Jumlah sampel untuk Desa Debong Wetan sebanyak 78 orang dari 

seluruh wajib pajak Desa Debong Wetan yang berjumlah 844 orang. Dari jumlah 

sampel tersebut akan dikelompokkan menurut mata pencaharian wajib pajak. 

Tabel 3.4 berikut ini menunjukkan sampel penelitian menurut mata pencaharian 

wajib pajak di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.  

 
Tabel 3.4 

Sampel Penelitian Menurut Mata Pencaharian Wajib Pajak 
 Di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

 
No Mata Pencaharian Populasi Jumlah Sampel 
1. Buruh / Wiraswasta 335 31 
2. Pedagang  271 25 
3. Pertukangan 119 11 
4. Pengusaha  21 2 
5. Petani 23 2 
6. PNS  54 5 
7. Pensiunan 11 1 
8. Jasa 10 1 
 Jumlah 844 78 

Sumber : Data yang diolah, 2009 
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Jumlah sampel untuk Desa Pekauman Kulon sebanyak 112 orang dari 

seluruh wajib pajak Desa Pekauman Kulon yang berjumlah 1.212 orang. Dari 

jumlah sampel tersebut akan dikelompokkan menurut mata pencaharian wajib 

pajak. Adapun sampel penelitian menurut mata pencaharian wajib pajak di Desa 

Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dapat dilihat pada 

Tabel 3.5 berikut ini 

Tabel 3.5 
Sampel Penelitian Menurut Mata Pencaharian Wajib Pajak 

 Di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 
 

No Mata Pencaharian Populasi Jumlah Sampel 
1. Buruh / Wiraswasta 530 49 
2. PNS 98 9 
3. Pertukangan  292 27 
4. Pengrajin 33 3 
5. Pedagang 184 17 
6. Petani 22 2 
7. Jasa 32 3 
8. Pensiunan 11 1 
9. Pengusaha 10 1 
 Jumlah 1.212 112 
Sumber : Data yang diolah, 2009 

3.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Bebas (independent variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

3.3.1.1 Pendapatan (X1) 

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan bersih yang diterima oleh 

wajib pajak dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan dengan perhitungan 

pendapatan satu bulan. 
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Pendapatan dalam penelitian ini menggunakan indikator besarnya 

pendapatan pokok dan sampingan wajib pajak yaitu besarnya pendapatan bersih 

dari pekerjaan pokok dan sampingan yang dihasilkan oleh seluruh anggota 

keluarga yaitu bapak, istri, anak laki-laki dan perempuan yang belum 

berkeluarga dengan perhitungan pendapatan satu bulan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur pendapatan terdiri dari 1 

item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan terbuka yaitu responden 

mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai 

pendapatan wajib pajak. Variabel pendapatan diukur dengan instrumen yang 

diadopsi dari Noviani (2005) dan Wulandari (2007). 

3.3.1.2 Pelayanan Pajak (X2) 

Pelayanan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan 

PBB yang meliputi pelayanan pembayaran, pelayanan keberatan dan 

pengurangan serta pelayanan penyampaian informasi yang diberikan oleh 

petugas yang menangani PBB kepada WP PBB. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak terdiri dari  

1. Pelayanan pembayaran 

Pelayanan pembayaran meliputi ketepatan waktu membayar, akurasi 

pembayaran, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kenyamanan dalam 

memperoleh pelayanan. 

2. Pelayanan keberatan dan pengurangan 

Pelayanan keberatan dan pengurangan meliputi adanya kemudahan dalam 

pengajuan keberatan ataupun pengurangan 

3. Pelayanan penyampaian informasi 

Pelayanan penyampaian informasi meliputi penyampaian SPPT 
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Instrumen yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak terdiri dari 7 

item pertanyaan, dimana indikator pelayanan pembayaran terdiri dari 3 item 

pertanyaan sedangkan untuk indikator pelayanan keberatan dan pengurangan dan 

indikator pelayanan penyampaian informasi masing-masing terdiri dari 2 item 

pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yaitu responden 

memberikan jawaban yang telah disediakan. Masing-masing item pertanyaan 

tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dengan kategori 

jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak 

setuju.  

Tabel 3.6 berikut ini menunjukkan definisi operasional dari variabel 

pelayanan pajak. 

Tabel 3.6 
Definisi Operasional Pelayanan Pajak  

Indikator Sub Indikator dan 
Pernyataan 

Nomor 
Pertanyaan Jenis Jawaban  Skor 

Pelayanan 
Pembayaran 

Petugas sangat cermat dalam 
penyelesaian administrasi 
pembayaran 

1 
• Sangat Setuju  
• Setuju  
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju 

5 
4 
3 
2 
1 

 Pelayanan pembayaran 
dilayani dengan cepat 2 

 Petugas selalu membantu 
wajib pajak yang mengalami 
kesulitan dan bingung dalam 
membayar pajak 

3 

Pelayanan 
Keberatan dan 
Pengurangan 

Prosedurnya mudah dalam 
mengajukan keberatan dan 
pengurangan  

4 
• Sangat Setuju  
• Setuju  
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju  

5 
4 
3 
2 
1 

 Saat mengajukan keberatan 
dan pengurangan selalu 
tersedia formulirnya 

5 

Pelayanan 
Penyampaian 
Informasi 

Petugas cepat dalam 
menyampaikan informasi 
PBB 

6 
• Sangat Setuju  
• Setuju  
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju 

5 
4 
3 
2 
1 

 Petugas sering mengingatkan 
jatuh tempo pembayaran 
pajak 

7 
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Instrumen yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak 

dikembangkan sendiri oleh peneliti, sehingga untuk mengadakan 

penyempurnaan terhadap angket yang akan digunakan dalam penelitian ini 

terlebih dahulu diadakan uji coba angket atau pilot study untuk variabel 

pelayanan pajak yaitu dengan cara memberikan angket kepada responden yang 

berada di luar objek penelitian ini. Dalam uji coba angket variabel pelayanan 

pajak ini peneliti menggunakan 30 orang responden. 

 Dari uji validitas untuk pilot study variabel pelayanan pajak 

menunjukkan bahwa nilai r hitung semuanya ≥ r tabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ke 7 butir pertanyaan tersebut valid (dapat dilihat pada Tabel 

3.10) 

Dari uji reliabilitas untuk pilot study juga diketahui nilai conbranch’s 

alpha pelayanan pajak 0,706. Dari nilai conbranch’s alpha tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ke 7 butir pertanyaan tersebut reliabel karena angka tersebut 

di atas 0,361 (dapat dilihat pada Tabel 3.11) 

3.3.1.3 Pengetahuan Perpajakan (X3) 

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan 

dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi dan 

Bangunan. Adapun untuk mengukur pengetahuan perpajakan menggunakan 

indikator yaitu : 

1. Pemahaman tentang PBB 

Pemahaman tentang PBB meliputi wajib pajak tahu dan mengerti mengenai 

pengertian PBB, fungsi PBB dan kegunaan PBB. 

 



53 
 

 

2. Pemahaman tentang peraturan dan ketentuan PBB 

Pemahaman tentang peraturan dan ketentuan PBB meliputi wajib pajak 

memahami dan mengerti tentang peraturan dan ketentuan PBB seperti 

besarnya tarif PBB, pengecualian objek PBB, jangka waktu jatuh tempo 

pembayaran PBB, dan lain sebagainya. 

Tabel 3.7 berikut ini menunjukkan definisi operasional dari variabel 

pengetahuan perpajakan. 

Tabel 3.7 
Definisi Operasional Pengetahuan Perpajakan  

Indikator Sub Indikator dan Pernyataan 
Nomor 

Pertanyaan
Jenis Jawaban Skor 

Pemahaman 
tentang PBB 

PBB adalah pajak yang dikenakan 
atas bumi dan bangunan seperti 
tanah, pekarangan, sawah, jalan 
tol, bangunan rumah dan bangunan 
mewah lainnya 

8 

• Sangat Tahu 
• Tahu 
• Cukup Tahu 
• Kurang Tahu 
• Tidak Tahu 

5 
4 
3 
2 
1 

PBB merupakan salah satu sumber 
dana pembagunan di negara kita 

9 

PBB digunakan untuk membiayai 
pengeluaran fasilitas-fasilitas 
umum seperti jalan raya, jembatan, 
terminal 

10 

Pemahaman 
tentang 
ketentuan dan 
peraturan PBB 

Tempat ibadah, makam, hutan 
lindung, dan museum adalah objek 
pajak yang tidak dikenakan pajak 

11 
• Sangat Tahu 
• Tahu 
• Cukup Tahu 
• Kurang Tahu 
• Tidak Tahu 

5 
4 
3 
2 
1 

Jatuh tempo pembayaran PBB 
adalah 6 bulan sejak diterimanya 
Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT) 

12 

Barang siapa melanggar Undang-
Undang PBB akan dikenakan 
sanksi berupa denda administrasi 
ataupun pidana penjara 

13 
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Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan 

terdiri dari 6 item pertanyaan yang diadopsi dari Noviani (2005), dimana 

masing-masing indikator terdiri dari 3 item pertanyaan dengan menggunakan 

pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. 

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas menunjukkan bahwa masing-masing item 

pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dengan kategori 

jawaban sangat tahu, tahu, cukup tahu, kurang tahu, dan tidak tahu. 

3.3.1.4 Penegakan Hukum Pajak  (X4) 

Penegakan hukum adalah diterapkannya hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, terutama undang-undang perpajakan. 

Adapun untuk mengukur penegakan hukum pajak menggunakan indikator yaitu : 

1. Sanksi 

Sanksi meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada wajib pajak 

yang terlambat dalam membayar pajak seperti denda, bunga, teguran, dan 

kurungan. 

2. Keadilan 

Keadilan di sini maksudnya adalah apakah jumlah PBB yang dikenakan 

kepada wajib pajak sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib 

pajak dan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi 

wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan mengajukan 

banding dalam membayar pajak.   

Variabel penegakan hukum pajak ini diukur dengan instrumen yang 

diadopsi dari  Wulandari (2007). Instrumen yang digunakan untuk mengukur 

penegakan hukum pajak terdiri dari 5 item pertanyaan dengan menggunakan 
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pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. 

Untuk indikator sanksi terdiri dari 3 item pertanyaan yang diukur dengan skala 

likert 5 poin dengan kategori jawaban a, b, c, d, dan e, serta kategori jawaban 

sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Sedangkan untuk indikator keadilan terdiri dari 2 item pertanyaan yang diukur 

dengan menggunakan skala likert 5 poin dengan kategori jawaban sangat setuju, 

setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

Tabel 3.8 berikut ini menunjukkan definisi operasional dari variabel 

penegakan hukum pajak. 

Tabel 3.8 
Definisi Operasional Penegakan Hukum Pajak 

Indikator Sub Indikator dan 
Pernyataan 

Nomor 
Pertanyaan Jenis Jawaban  Skor 

Sanksi Terkait dengan berapa 
kali WP terkena sanksi 
karena terlambat 
membayar PBB 

14 

• Jawaban a 
• Jawaban b 
• Jawaban c 
• Jawaban d  
• Jawaban e 

5 
4 
3 
2 
1 

 Terkait dengan 
pengenaan sanksi yang 
pantas 

15 

 Wajib pajak setuju 
apabila tidak 
membayar PBB 
maupun terlambat 
dalam membayar PBB 
akan dikenakan sanksi 

16 

• Sangat Setuju  
• Setuju  
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju 

5 
4 
3 
2 
1 

Keadilan Terkait dengan 
pemberian sanksi yang 
adil 

17 
• Sangat Setuju  
• Setuju  
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju  

5 
4 
3 
2 
1 

 Terkait dengan 
pemberian kesempatan 
kepada wajib pajak 
untuk mengajukan 
keberatan dan 
penundaan pembayaran 
PBB 

18 
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3.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. 

Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui sikap yang diperlihatkan untuk 

berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak terdiri dari  

1. Kesadaran 

Kesadaran yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan pembayaran pajak 

didasari atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. 

2. Ketaatan 

Ketaatan adalah sikap yang diperlihatkan wajib pajak untuk selalu berusaha 

mentaati segala peraturan Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Kelancaran  

Kelancaran berarti wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun, 

tidak menunda-nunda. 

4. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu berarti wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, 

tidak melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak terdiri 

dari 8 item pertanyaan yang diadopsi dari Wulandari (2007), dimana masing-

masing indikator terdiri dari 2 item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan 

tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Masing-

masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin. 

Adapun kategori jawabannya untuk indikator kesadaran dan ketepatan waktu 

menggunakan alternatif jawaban a, b, c, d, dan e, serta kategori jawaban sangat 
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setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan 

untuk indikator ketaatan dan kelancaran menggunakan alternatif jawaban sangat 

setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Tabel 3.9 berikut ini menunjukkan definisi operasional dari variabel 

kepatuhan wajib pajak. 

Tabel 3.9 
Definisi Operasional Kepatuhan Wajib Pajak 

Indikator Sub Indikator dan Pernyataan Nomor 
Pertanyaan Jenis Jawaban  Skor

Kesadaran Terkait dengan alasan wajib pajak 
membayar PBB 

19 

• Jawaban a 
• Jawaban b 
• Jawaban c 
• Jawaban d  
• Jawaban e 

5 
4 
3 
2 
1 

 Wajib pajak tidak merasa bahwa 
membayar PBB merupakan 
persoalan yang memberatkan 
masyarakat 

20 

• Sangat Setuju  
• Setuju  
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju 

5 
4 
3 
2 
1 

Ketaatan Terkait dengan kepatuhan wajib 
pajak mematuhi peraturan PBB 21 

• Sangat Setuju 
• Setuju 
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju 

5 
4 
3 
2 
1 

 Apabila terjadi perubahan harta 
kekayaan (tanah dan bangunan) 
yang dimiliki, wajib pajak selalu 
melaporkan hal tersebut. 

22 

Kelancaran Terkait dengan kemampuan 
membayar PBB setiap tahun 23 • Sangat Setuju  

• Setuju  
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju  

5 
4 
3 
2 
1 

 Dalam membayar PBB wajib 
pajak tidak pernah mengalami 
hambatan atau kendala 

24 

Ketepatan 
Waktu 

Terkait dengan kapan wajib pajak 
akan membayar PBB 

25 

• Jawaban a 
• Jawaban b 
• Jawaban c 
• Jawaban d 
• Jawaban e 

5 
4 
3 
2 
1 

 Mengingat begitu pentingnya 
peranan PBB bagi pelaksanaan 
pembangunan hendaklah dalam 
membayar PBB tepat waktu 

26 

• Sangat Setuju  
• Setuju  
• Kurang Setuju 
• Tidak Setuju  
• Sangat Tidak Setuju 

5 
4 
3 
2 
1 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode angket (kuesioner) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui. (Arikunto, 2002:128) 

Konsep dalam penelitian ini meliputi konsep pendapatan, pelayanan 

pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak sebagai variabel 

bebas. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan. Konsep-konsep tersebut diukur dengan 

menggunakan pengukuran interval / skala interval yang memungkinkan peneliti 

untuk memberikan skor untuk setiap jawaban responden. Sedangkan metode 

perskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 5 poin. 

Dalam penelitian ini menggunakan angket terbuka dan tertutup. Angket 

terbuka yaitu responden mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang 

diajukan dalam angket, angket terbuka ini mengungkap data tentang pendapatan 

dari wajib pajak. Data diambil dari besarnya pendapatan yang diperoleh 

responden dalam tiap bulan kemudian dimasukkan skor. Sedangkan angket 

tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan untuk 

mengungkap data tentang pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, penegakan 

hukum, dan kepatuhan wajib pajak. 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005-2008 dan data jumlah wajib pajak PBB di 

Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2008. 
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3.5  Instrumen Penelitian 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu : 

1. Data diri responden 

Pada bagian ini berisi beberapa pertanyaan tentang identitas 

responden. Jenis pertanyaan yang disediakan adalah pertanyaan terbuka yang 

meliputi nama, alamat, tingkat pendidikan, pekerjaan pokok, pekerjaan 

sampingan, luas tanah, luas bangunan, dan kondisi bangunan. 

2. Pernyataan 

A. Pernyataan mengenai pendapatan 

Bagian ini berisi pertanyaan mengenai pendapatan. Jenis 

pertanyaan adalah pertanyaan terbuka dimana responden mengisi sendiri 

jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai jumlah 

pendapatan keluarga yang berasal dari pendapatan ayah, ibu, dan anak 

yang belum menikah yang terdiri dari pendapatan pokok dan pendapatan 

sampingan.  

B. Pernyataan mengenai pelayanan pajak 

Bagian ini berisi pertanyaan mengenai pelayanan pajak. Jenis 

pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, responden hanya tinggal memberi 

tanda tick mark ( ) pada pilihan jawaban yang tersedia. 

C. Pernyataan mengenai pengetahuan perpajakan 

Bagian ini berisi pertanyaan mengenai pengetahuan perpajakan. 

Jenis pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, responden hanya tinggal 

memberi tanda tick mark ( ) pada pilihan jawaban yang tersedia. 
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D. Pernyataan mengenai penegakan hukum pajak  

Bagian ini berisi pertanyaan mengenai penegakan hukum pajak. 

Jenis pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, responden hanya tinggal 

memberi tanda silang (X) untuk pertanyaan yang berada di luar tabel dan 

memberi tanda tick mark ( ) untuk pertanyaan yang berada di dalam 

tabel pada pilihan jawaban yang tersedia. 

E. Pernyataan mengenai kepatuhan membayar PBB 

Bagian ini berisi pertanyaan mengenai kepatuhan membayar PBB. 

Jenis pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, responden hanya tinggal 

memberi tanda silang (X) untuk pertanyaan yang berada di luar tabel dan 

memberi tanda tick mark ( ) untuk pertanyaan yang berada di dalam 

tabel pada pilihan jawaban yang tersedia. 

3.6  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Pilot Study 

Mengingat konsep pelayanan pajak dalam instrumen penelitian 

dikembangkan sendiri oleh peneliti, maka untuk mengadakan penyempurnaan 

terhadap angket yang akan digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu 

diadakan uji coba angket atau pilot study untuk variabel pelayanan pajak yaitu 

dengan cara memberikan angket kepada responden yang berada di luar objek 

penelitian ini. Dalam uji coba angket variabel pelayanan pajak ini peneliti 

menggunakan 30 orang responden. 

Tabel 3.10 berikut ini disajikan hasil perhitungan validitas uji coba 

variabel pelayanan pajak 
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Tabel 3.10 
Hasil Perhitungan Validitas Pilot Study Variabel Pelayanan Pajak 

Butir 
Pertanyaan 

r hitung 
(Koefisien Validitas) 

r tabel 5 % Keterangan 

Butir 1 0.396 0,361 Valid 
Butir 2 0,567 0,361 Valid 
Butir 3 0,393 0,361 Valid 
Butir 4 0,434 0,361 Valid 
Butir 5 0,505 0,361 Valid 
Butir 6 0,391 0,361 Valid 
Butir 7 0,368 0,361 Valid 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Dari perhitungan uji validitas untuk pilot study variabel pelayanan pajak 

menunjukkan bahwa nilai r hitung semuanya ≥ r tabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ke 7 butir pertanyaan tersebut valid. 

Tabel 3.11 berikut ini disajikan hasil perhitungan reliabilitas uji coba 

variabel pelayanan pajak. 

Tabel 3.11 
Hasil Perhitungan Reliabilitas Pilot Study Variabel Pelayanan Pajak 

Pertanyaan 
Koefisien 
r Alpha 

r tabel Keterangan 

Pelayanan Pajak 0,706 0,361 Reliabel 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Dari uji reliabilitas untuk pilot study juga diketahui nilai conbranch’s 

alpha pelayanan pajak 0,706. Dari nilai conbranch’s alpha tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ke 7 butir pertanyaan tersebut reliabel karena angka tersebut 

di atas 0,361 
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3.6.2 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. (Arikunto, 2002:144). Dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan adalah teknik korelasi product moment, 

dengan menggunakan rumus : 

rxy = 
))()()(

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara gejala X dan Y 

X = Jumlah dari seluruh skor X 

Y  = Jumlah dari seluruh skor Y 

N  = Banyaknya data 

XY = Jumlah dari seluruh X dan Y 

Item pertanyaan dinyatakan valid apabila  rxy > rtabel dimana rtabel 

mempunyai taraf signifikansi (α) sebesar 5%. Pengujian validitas instrumen 

menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS 15.0 for Windows. 

Tabel 3.12 
Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Pelayanan Pajak 

Butir 
Pertanyaan 

r hitung 
(Koefisien Validitas) r tabel 5 % Keterangan 

Butir 1 0.396 0,361 Valid 
Butir 2 0,567 0,361 Valid 
Butir 3 0,393 0,361 Valid 
Butir 4 0,434 0,361 Valid 
Butir 5 0,505 0,361 Valid 
Butir 6 0,391 0,361 Valid 
Butir 7 0,368 0,361 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Pada Tabel 3.12 dapat dilihat bahwa nilai r hitung semuanya ≥ r tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ke 7 butir pertanyaan tersebut valid. 
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Tabel 3.13 
Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Pengetahuan Perpajakan 
Butir 

Pertanyaan 
r hitung 

(Koefisien Validitas) r tabel 5 % Keterangan 

Butir 8 0,554 0,361 Valid 
Butir 9 0,522 0,361 Valid 
Butir 10 0,501 0,361 Valid 
Butir 11 0,539 0,361 Valid 
Butir 12 0,594 0,361 Valid 
Butir 13 0,558 0,361 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Pada Tabel 3.13 dapat dilihat bahwa nilai r hitung semuanya ≥ r tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ke 6 butir pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 

Tabel 3.14 
Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Penegakan Hukum Pajak 

Butir 
Pertanyaan 

r hitung 
(Koefisien Validitas) r tabel 5 % Keterangan 

Butir 14 0,463 0,361 Valid 
Butir 15 0,508 0,361 Valid 
Butir 16 0,537 0,361 Valid 
Butir 17 0,564 0,361 Valid 
Butir 18 0,582 0,361 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Pada Tabel 3.14 dapat dilihat bahwa nilai r hitung semuanya ≥ r tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ke 5 butir pertanyaan tersebut valid. 

Tabel 3.15 
Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
Butir 

Pertanyaan 
r hitung 

(Koefisien Validitas) r tabel 5 % Keterangan 

Butir 19 0,749 0,361 Valid 
Butir 20 0,465 0,361 Valid 
Butir 21 0,777 0,361 Valid 
Butir 22 0,657 0,361 Valid 
Butir 23 0,672 0,361 Valid 
Butir 24 0,563 0,361 Valid 
Butir 25 0,410 0,361 Valid 
Butir 26 0,649 0,361 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 
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Pada Tabel 3.15 dapat dilihat bahwa nilai r hitung semuanya ≥ r tabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ke 8 butir pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 

3.6.1 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa pada suatu pengertian bahwa instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut cukup baik. (Arikunto, 2002:154). Metode 

pengujiannya menggunakan rumus alpha. Rumus tersebut adalah : 

r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

− t

b

k
k

2

2

1
1 σ

σ
 

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2 = Jumlah variasi butir 

σt
2  = Variasi total 

(Arikunto, 2002 :171) 

Hasil perhitungan r11 dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf kesalahan 

5%, jika rxy > rtabel maka item pertanyaan tersebut reliabel. Selanjutnya akan 

memakai alat bantu dengan program SPSS 15.0 for Windows. 

Hasil perhitungan realibilitas uji coba variabel penelitian disajikan dalam 

Tabel 3.16 berikut ini. 
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Tabel 3.16 
Hasil Perhitungan Realibiltas Uji Coba Angket 

Pertanyaan Koefisien 
r Alpha r tabel Keterangan 

Pelayanan Pajak 0,706 0,361 Reliabel 
Pengetahuan Perpajakan 0,788 0,361 Reliabel 
Penegakan Hukum Pajak 0,750 0,361 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak 0,835 0,361 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Pada Tabel 3.16 menunjukkan bahwa nilai alpha semua variabel dalam 

penelitian ini adalah di atas 0.361 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua 

instrumen penelitian ini adalah reliabel. 

3.7  Metode Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan 

penelitian (Arikunto, 2002). Metode analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode statistik karena proses pengumpulan, pengolahan, 

penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan disusun secara sistematis. 

Sementara itu, fungsi statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2005:19) penggunaan metode statistik deskriptif 

memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

diantaranya dilihat dari rata-rata (mean), median, dan standar deviasi. Metode 

statistik ini digunakan untuk menggambarkan tentang deskripsi responden yang 

dilihat dari  rata-rata (mean), median, dan standar deviasi yang terdiri dari 

tingkat pendidikan, mata pencaharian wajib pajak, luas tanah, luas bangunan, 

dan kondisi bangunan. Selain itu juga digunakan metode deskripsi kualitatif 

yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. 
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Pengukuran statistik deskriptif tiap-tiap variabel dapat ditunjukkan pada 

Tabel 3.17 

Tabel 3.17 
Pengukuran Statistik Deskriptif Tiap-tiap Variabel 

Keterangan 
Variabel 

Deskripsi 
X2 X3 X4 Y 

Skor Minimal 
735

5
1 =x  630

5
1 =x  525

5
1 =x  840

5
1 =x  

 

Skor 
Maksimal 

3535
5
5 =x  3030

5
5 =x  2525

5
5 =x  4040

5
5 =x  

 

Rentang 35-7=28 30-6=24 25-5=20 40-8=32  
Panjang kelas 
interval 

6,5
5
28 =  8,4

5
24 =  4

5
20 =  ,6

5
32 = 4 

 

Kelas Interval 7-12,6 6-10,8 5-9 8-14,4 Sangat Rendah 
 12,6-18,2 10,8-15,6 9-13 14,4-20,8 Rendah 
 18,2-23,8 15,6-20,4 13-17 20,8-27,2 Cukup 
 23,8-29,4 20,4-25,2 17-21 27,2-33,6 Tinggi 
 29,6-35 25,2-30 21-25 33,6-40 Sangat Tinggi 

Sumber : Data yang diolah, 2009 

3.7.2 Statistik Inferensial 

Analisis inferensial digunakan untuk mengolah data yang terkumpul agar 

dapat memberikan interpretasi, analisis inferensial juga digunakan untuk 

menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

(Sugiyono, 2004).  

Model analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model regresi linier berganda. Analisis data dilakukan dengan bantuan dari 

program SPSS 15.0 for Windows sebagai alat untuk meregresikan model yang 

telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah model regresi 

terbebas dari gejala asumsi klasik dan telah memenuhi prasyarat analisis regresi. 
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3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik 

3.7.2.1.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Salah satu cara untuk 

mendeteksi multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance 0,10 atau 

sama dengan nilai Varians Inflasi Factor (VIF) > 10, model regresi bebas dari 

multikolinieritas jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF berada antara 1 dan 

kurang 10. 

3.7.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Yang mendasari dalam 

pengambilan keputusan adalah : 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur 

(gelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi masalah 

heteroskedastisitas, 

2. Jika ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 

nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. (Ghozali, 

2001:69) 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

3.7.2.2 Uji Prasyarat Analisis Regresi  

3.7.2.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal yang dapat dilihat 

dari grafik histogram dan normal probability plot dari hasil perhitungan SPSS. 
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Apabila variabel berdistribusi normal maka grafik histogram memberikan pola 

distribusi yang normal dan pada grafik normal plot penyebaran plot akan 

menyebar disekitar dan disepanjang garis diagonal 450. 

3.7.2.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi berganda 

dengan rumus : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+e 

Keterangan : 

Y   = kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 

a   = konstanta 

b1, b2, b3  = koefisien regresi 

X1   = Pendapatan 

X2   = Pelayanan Pajak 

X3  = Pengetahuan perpajakan 

X4  = Penegakan hukum pajak 

e  = kesalahan pengganggu 

3.7.2.4 Uji Hipotesis 

3.7.2.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji t-statistik. Pengambilan 

keputusan berdasarkan perbandingan nilai t(hitung) masing-masing koefisien 

regresi dengan nilai t(tabel). Untuk menentukan nilai t(tabel), tingkat signifikansi 

yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = 

(n-k). 
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Jika t(hitung) lebih besar dari t(tabel) maka keputusan menolak hipotesis 

nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya variabel independen 

(X1, X2, X3 dan X4) berpengaruh terhadap nilai dependen (Y). Dan jika t(hitung) 

lebih kecil dari t(tabel) maka keputusan menerima hipotesis nol (Ho) dan 

menolak hipotesis alternatif (Ha), artinya variabel independen (X1, X2, X3 dan 

X4) tidak berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Y).  

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa prosentase sumbangan dari 

variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) secara parsial terhadap variabel 

dependen dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi parsial (r2). Dimana 

r2 menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen. 

3.7.2.4.2  Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel 

independen secara simultan yang digunakan mampu menjelaskan variabel 

dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F(tabel) 

dengan nilai F(hitung) yang terdapat pada tabel analysis of variance. Untuk 

menentukan nilai F(tabel), tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n-k) dimana n adalah jumlah 

responden dan k adalah jumlah variabel. 

Jika F(hitung) lebih besar dari F(tabel) maka keputusan menolak 

hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya variabel 

independen (X1,X2, X3 dan X4) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

Dan jika F(hitung) lebih kecil dari F(tabel) maka keputusan menerima hipotesis 

nol (Ho) dan menolak hipotesis alternatif (Ha), artinya variabel independen 

(X1,X2, X3 dan X4) tidak berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Y).  
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Selanjutnya untuk mengetahui seberapa prosentase sumbangan dari 

variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi (R2). Dimana R2 

menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

4.1.1.1 Letak dan Luas Daerah Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal, tepatnya di tiga desa yaitu di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan 

Desa Pekauman Kulon. Desa Pagongan memiliki luas wilayah 81.906 Ha dan 

berpenduduk 6.445 jiwa. Desa Debong Wetan memiliki luas wilayah 59.930 

Ha dan berpenduduk 3.268 jiwa. Dan Desa Pekauman Kulon memiliki luas 

wilayah 61.740 Ha dengan berpenduduk 4.825 jiwa. 

4.1.1.2 Cara Pembayaran PBB 

Pembayaran PBB di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa 

Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dilakukan secara 

perorangan dimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diserahkan 

langsung oleh Aparat Desa setempat yang menangani PBB kepada para wajib 

pajak. Setelah Wajib Pajak menerima SPPT, wajib pajak dapat membayar 

PBBnya melalui aparat desa maupun melalui Bank yang ditunjuk (BRI unit 

Pagongan). Penyelenggaraan kegiatan pembayaran PBB di Desa Pagongan, 

Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon dilaksanakan oleh Aparat 

Desa setempat. Adapun petugas yang bertugas dalam pelayanan pembayaran 

PBB di Desa Pagongan sebanyak 6 orang terbagi dalam 4 RW, sedangkan di 
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Desa Debong Wetan sebanyak 4 orang terbagi dalam 2 RW dan di Desa 

Pekauman Kulon sebanyak 7 orang terbagi dalam 4 RW. Petugas yang 

menangani PBB selanjutnya menyetorkan pajaknya ke BRI unit Pagongan. 

4.1.1.3 Jumlah Wajib Pajak PBB 

Pada tahun 2008 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagongan 

sebesar 1.867 orang. WP tersebut terbagi dalam 4 Rukun Warga (RW) yang 

terbagi menjadi 23 Rukun Tetangga (RT) dengan mata pencaharian yang 

bermacam-macam. Sedangkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 

Debong Wetan sebesar 844 orang. WP tersebut terbagi dalam 2 RW yang 

terbagi menjadi 22 RT. Selanjutnya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa 

Pekauman Kulon sebesar 1.212 orang. WP tersebut terbagi dalam 4 RW yang 

terbagi menjadi 24 RT dengan mata pencaharian yang bermacam-macam. 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan 363 kuesioner 

secara langsung kepada wajib pajak di Kecamatan Dukuhturi, tepatnya di 

Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon. Waktu 

penelitian berlangsung selama 2 bulan (Bulan Maret s/d bulan Mei 2009), 

dengan mendatangi rumah wajib pajak satu per satu sesuai dengan mata 

pencaharian wajib pajak yang berbeda-beda. Waktu penelitian untuk Desa 

Pagongan berlangsung selama 3 minggu, Desa Debong Wetan selama 2 

minggu, dan Desa Pekauman Kulon berlangsung selama 3 minggu.  

Berdasarkan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner pada 

pertengahan bulan Maret 2009 sampai dengan pertengahan bulan Mei 2009 di 

Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal, kuesioner tersebar sebanyak 363 kuesioner dan 
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kuesioner yang kembali terkumpul juga sebanyak 363, hal tersebut karena 

seluruh wajib pajak di Kecamatan Dukuhturi yang menjadi sampel penelitian 

bersedia mengisi angket penelitian, sehingga tidak ada kuesioner yang gugur. 

Rincian pengembalian kuesioner digambarkan dalam Tabel 4.1 

Tabel 4.1 
Jumlah Responden 

Responden Kuesioner 
Disebar 

Kuesioner 
Kembali 

Kuesioner 
Gugur 

Kuesioner 
Diolah 

WP Desa Pagongan 173 173 - 173 47,7% 
WP Desa Debong Wetan 112 112 - 112 30,8% 
WP Desa Pekauman Kulon 78 78 - 78 21,5% 

Total 363 363 - 363 100% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

4.1.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang diperoleh dari hasil penelitian antara 

lain: 

4.1.2.1 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran 

angket, maka diperoleh data tentang tingkat pendidikan dari wajib pajak yang 

menjadi responden di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Desa 

Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 
Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat pendidikan Jumlah Prosentase 
1 
2 
3 
4 
5 

Tamat Sarjana 
Tamat Diploma 
Tamat SMA 
Tamat SMP 
Tamat SD 

  22 orang 
  14 orang 
101 orang 
  83 orang 
143 orang 

  6,1 % 
  3,9 % 
27,8 % 
22,9 % 
39,4 % 

 Total 363 orang 100 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 
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Dari Tabel 4.2 tampak bahwa sebagian besar tingkat pendidikan 

responden di Kecamatan Dukuhturi adalah lulusan SD yaitu sebanyak 143 

orang atau sebesar 39,4% sedangkan tingkat pendidikan terkecil adalah 

lulusan Diploma yaitu 14 orang atau sebesar 3,9 %.                

4.1.2.2 Responden Berdasarkan Mata Pencaharian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran 

angket mengenai data tentang pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan 

wajib pajak yang menjadi responden di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal (Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) 

diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
Responden Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Jenis Pekerjaan Pekerjaan Pokok Pekerjaan Sampingan 
Jml Responden Prosentase Jml Responden Prosentase 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Petani 
Buruh / Wiraswasta 
Pedagang 
Pertukangan 
Peternak 
PNS 
Pensiunan 
Pengusaha 
Pengrajin 
Jasa 

  14 orang 
151 orang 
  83 orang 
  63 orang 

- 
  27 orang 
    7 orang 
    3 orang 
    6 orang 
    9 orang 

  3,9 % 
41,6 % 
22,9 % 
17,4 % 

- 
  7,4 % 
  1,9 % 
  0,8 % 
  1,7 % 
  2,5 % 

- 
12 orang 
19 orang 

- 
  6 orang 

- 
- 
- 

  9 orang 
  7 orang 

- 
3,31 % 
5,23 % 

 
1,65 % 

 
 
 

2,48 % 
1,93 % 

 Total 363 orang 100 % 53 orang 14,6 % 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pekerjaan pokok responden di 

Kecamatan Dukuhturi mayoritas adalah Buruh / wiraswasta yaitu sebanyak 

151 orang (41,6 %) dan yang paling sedikit adalah Pengusaha yaitu sebanyak 

3 orang (0,8 %). Sedangkan responden yang memiliki pekerjaan sampingan 

hanya berjumlah 53 orang atau sebesar 14,6% saja, itu berarti 310 orang 
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(85,4%) responden tidak memiliki pekerjaan sampingan. Adapun sebagian 

besar pekerjaan sampingan responden di Kecamatan Dukuhturi adalah 

Pedagang yaitu 19 orang (5,23%) sedangkan yang paling sedikit adalah 

Peternak yaitu 6 orang (1,65%) 

4.1.2.3 Responden Berdasarkan Luas Tanah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran 

angket, maka diperoleh data tentang luas tanah dari wajib pajak yang menjadi 

responden di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Desa Pagongan, Desa 

Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 
Responden Berdasarkan Luas Tanah  

No. Luas Tanah (m2) Jumlah Prosentase 
1 
2 
3 
4 
5 

<120 
120-200 
201-280 
281-360 
>360 

115 orang 
148 orang 
  36 orang 
  20 orang 
  44 orang 

31,7 % 
40,8 % 
   9,9 % 
   5,5 % 
12,1 % 

 Total 363 orang 100 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden di Kecamatan Dukuhturi 

mayoritas memiliki luas tanah antara 120-200 m2 yaitu sebanyak 148 orang 

atau sebesar 40,8 % sedangkan luas tanah terkecil adalah antara 281-360 m2  

dimiliki oleh 20 responden (5,5 %) 

4.1.2.4 Responden Berdasarkan Luas Bangunan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran 

angket, maka diperoleh data tentang luas bangunan dari wajib pajak yang 

menjadi responden di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Desa 

Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) dapat dilihat 

pada Tabel 4.5  
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Tabel 4.5 
Responden Berdasarkan Luas Bangunan 

No. Luas Bangunan (m2) Jumlah Prosentase 
1 
2 
3 
4 
5 

<60 
60-120 
121-180 
181-240 
>240 

59 orang 
131 orang 
75 orang 
48 orang 
50 orang 

16,3 % 
36,1 % 
20,7 % 
13,2 % 
13,8 % 

 Total 363 orang 100 
Sumber: Data primer yang diolah, 2009 

Dari Tabel 4.5 tampak bahwa sebagian besar luas bangunan responden 

di Kecamatan Dukuhturi adalah 60-120 m2 yaitu sebanyak 131 orang atau 

sebesar 36,1% sedangkan luas bangunan terkecil adalah 181-240 m2 yaitu 

sebanyak 48 orang atau sebesar 13,2 %  

4.1.2.5 Responden Berdasarkan Kondisi Bangunan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran 

angket, maka diperoleh data tentang kondisi bangunan yang terdiri dari atap 

rumah, dinding rumah, dan lantai rumah dari wajib pajak yang menjadi 

responden di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Desa Pagongan, Desa 

Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 4.6 
Responden Berdasarkan Kondisi Bangunan 

Kondisi Bangunan Kategori Jumlah Prosentase 
Atap Rumah Genting 

Seng 
361 orang 
2 orang 

99,4 % 
  0,6 % 

 Total 363 orang  100 % 
Dinding Rumah Tembok 

Setengah Tembok 
Papan 

345 orang 
  14 orang 
    4 orang 

95,0 % 
  3,9 % 
  1,1 % 

 Total 363 orang  100 % 
Lantai Rumah Keramik 

Tanah 
Tegel 

216 orang 
  27 orang 
120 orang 

59,5 % 
  7,4 % 
33,1 % 

 Total 363 orang  100 % 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar atap rumah responden di 

Kecamatan Dukuhturi adalah genting yaitu sebanyak 361 orang (99,4%) 

sedangkan atap rumah terkecil adalah dari seng yaitu sebanyak 2 orang 

(0,6%). Dinding rumah responden di Kecamatan Dukuhturi mayoritas adalah 

tembok yaitu sebanyak 345 orang (95,0%), sedangkan dinding rumah terkecil 

adalah dari papan yaitu sebanyak 4 orang (1,1%). Dan untuk lantai rumah, 

sebagian lantai rumah responden di Kecamatan Dukuhturi adalah keramik 

yaitu sebanyak 216 orang (59,5%) sedangkan lantai rumah paling sedikit 

adalah dari tanah yaitu sebanyak 27 orang (7,4%) 

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Dukuhturi dapat diketahui dari analisis deskriptif  

data untuk tiap variabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 
Deskripsi Data Setiap Variabel 

Descriptive Statistics 

Variabel N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
Pendapatan (X1) 363 1.00 5.00 2.5096 1.13789
Pelayanan Pajak (X2) 363 14.00 35.00 26.8815 3.49345
Pengetahuan Perpajakan (X3) 363 6.00 30.00 18.0138 5.96605
Penegakan Hukum Pajak (X4) 363 8.00 24.00 17.5234 2.99103
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 363 14.00 40.00 30.9063 3.86399

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Keterangan tentang deskriptif data setiap variabel, berapa rata-rata 

jumlah skor tiap variabel dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. 
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4.1.3.1 Pendapatan 

Data tentang pendapatan wajib pajak diperoleh dari angket penelitian 

dengan jumlah item pertanyaan 1 yaitu jumlah pendapatan keluarga yang 

berasal dari pendapatan ayah, ibu, dan anak yang belum menikah yang terdiri 

dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh data mengenai pendapatan yang ditunjukkan oleh Tabel 

4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 
Data Pendapatan Responden 

Pendapatan Jumlah Responden Prosentase 
≤ Rp. 750.000 
750.000 < x ≤ 1.500.000 
1.500.000 < x ≤ 2.250.000 
2.250.000 < x ≤ 3.000.000 
>3.000.000 

  58 orang 
161 orang 
  77 orang 
  35 orang 
  32 orang 

16,0 % 
44,4 % 
21,2 % 
  9,6 % 
  8,8 % 

Total 363 orang  100 % 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Dari Tabel 4.8 tampak bahwa tingkat pendapatan sebagian besar wajib 

pajak yang menjadi responden di Kecamatan Dukuhturi (Desa Pagongan, 

Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) dalam kriteria rendah yaitu 

berkisar antara Rp. 750.000 s/d Rp. 1.500.000 dengan jumlah responden 

sebanyak 161 orang atau sebesar 44,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

pendapatan kurang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu juga dapat dilihat pada Tabel 4.7 yang 

menunjukkan bahwa prosentase rata-rata jumlah skor pendapatan mencapai 

2.51 dan standar deviasinya sebesar 1.14, nilai tertinggi 5 dan terendahnya 1.  
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4.1.3.2 Pelayanan Pajak 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai pelayanan pajak 

yang ditunjukkan oleh Tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 
Persentase Jawaban Responden Pada Setiap Pertanyaan Mengenai 

Pelayanan Pajak 

Indikator Item Pertanyaan Ket 
Kategori Jawaban Jml STS TS KS S SS 

Pelayanan 
Pembayaran 

Petugas sangat cermat 
dalam penyelesaian 
administrasi pembayaran 

Fr 5 13 72 228 45 363 

% 1.4 3.6 19.8 62.8 12.4 100 

Pelayanan pembayaran 
dilayani dengan cepat 

Fr 3 12 65 241 42 363 

% 0.8 3.3 17.9 66.4 11.6 100 
Petugas selalu membantu 
wajib pajak yang 
mengalami kesulitan dan 
bingung dalam membayar 
pajak 

Fr 6 13 35 234 75 363 

% 1.7 3.6 9.6 64.5 20.7 100 

Pelayanan 
Keberatan dan 
Pengurangan 

Prosedurnya mudah dalam 
mengajukan keberatan dan 
pengurangan 

Fr 8 32 72 199 52 363 

% 2.2 8.8 19.8 54.8 14.3 100 

Saat mengajukan keberatan 
dan pengurangan selalu 
tersedia formulirnya 

Fr 2 26 44 233 58 363 

% 0.6 7.2 12.1 64.2 16.0 100 

Pelayanan 
Penyampaian 
Informasi 

Petugas cepat dalam 
memberikan informasi jasa 
layanan pajak 

Fr 2 18 72 226 45 363 

% 0.6 5.0 19.8 62.3 12.4 100 

Petugas sering 
mengingatkan jatuh tempo 
pembayaran pajak 

Fr 3 13 80 209 58 363 

% 0.8 3.6 22.0 57.6 16.0 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.9 tampak bahwa sebagian besar responden 

menyatakan pelayanan pajak di Kecamatan Dukuhturi adalah baik, hal ini 

terlihat dari banyaknya responden yang setuju pada setiap pertanyaan rata-rata 

berjumlah lebih dari 199 responden (54,8 %) sampai 241 responden (66,4 %). 
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Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini 

dapat juga dilihat dari Tabel 4.7 bahwa prosentase rata-rata jumlah skor yang 

mencapai 26.88 dan standar deviasinya sebesar 3.49, nilai tertinggi 35 dan 

terendahnya 14.  

4.1.3.3 Pengetahuan Perpajakan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai pengetahuan 

perpajakan yang ditunjukkan oleh Tabel 4.10 sebagai berikut : 

Tabel 4.10 
Persentase Jawaban Responden Pada Setiap Pertanyaan Mengenai 

Pengetahuan Perpajakan 
Indikator Item Pertanyaan Ket Kategori Jawaban Jml STT TT KT T ST

Pemahaman 
tentang PBB 

PBB adalah pajak yang 
dikenakan atas bumi dan 
bangunan seperti tanah, 
pekarangan, sawah, jalan tol, 
bangunan rumah dan 
bangunan mewah lainnya 

Fr 40 46 60 167 50 363 

% 11.0 12.7 16.5 46.0 13.8 100 

PBB merupakan salah satu 
sumber dana pembagunan  

Fr 38 50 49 177 49 363 
% 10.5 13.8 13.5 48.8 13.5 100

PBB digunakan untuk 
membiayai pengeluaran 
fasilitas-fasilitas umum 
seperti jalan raya, jembatan, 
terminal 

Fr 49 66 45 150 53 363 

% 13.5 18.2 12.4 41.3 14.6 100 

Pemahaman 
tentang 
ketentuan dan 
peraturan 
PBB 

Tempat ibadah, makam, 
hutan lindung, dan museum 
adalah objek pajak yang 
tidak dikenakan pajak

Fr 67 116 36 124 20 363 

% 18.5 32.0 9.9 34.2 5.5 100 

Jatuh tempo pembayaran 
PBB adalah 6 bulan sejak 
diterimanya SPPT

Fr 81 114 44 110 14 363 

% 22.3 31.4 12.1 30.3 3.9 100 
Barang siapa melanggar 
Undang-Undang PBB akan 
dikenakan sanksi berupa 
denda administrasi ataupun 
pidana penjara 

Fr 84 115 49 100 15 363 

% 23.1 31.7 13.5 27.5 4.1 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 
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Tabel 4.10 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan wajib 

pajak di Kecamatan Dukuhturi termasuk dalam kategori tinggi, hal ini terlihat 

dari banyaknya responden yang tahu pada setiap pertanyaan rata-rata 

berjumlah lebih dari 124 responden (34,2%) sampai 177 responden (48,8%), 

hanya 114 sampai 115 orang atau 31,4% sampai 31,7% dari responden yang 

menyatakan tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan 

perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. Hal ini juga dapat dilihat dari Tabel 4.7 bahwa 

prosentase rata-rata jumlah skor yang mencapai 18.01 dan standar deviasinya 

5.97, nilai tertinggi 30 dan terendahnya 6. 

4.1.3.4 Penegakan Hukum Pajak 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai penegakan 

hukum pajak yang ditunjukkan oleh Tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 
Persentase Jawaban Responden Pada Setiap Pertanyaan Mengenai 

Penegakan Hukum Pajak 

Indikator Item Pertanyaan Ket 
Kategori Jawaban Jml A B C D E 

Sanksi Terkait dengan berapa kali 
WP terkena sanksi karena 
terlambat membayar PBB 

Fr 280 43 20 15 5 363 

 % 77.1 11.8 5.5 4.1 1.4 100 

 Terkait dengan pengenaan 
sanksi yang pantas 

Fr 21 172 25 10 135 363 
 % 5.8 47.4 6.9 2.8 37.2 100 
 Item Pertanyaan Ket 

Kategori Jawaban 
Jml  STS TS KS S SS 

 Terkait dengan persetujuan 
pengenaan sanksi 

Fr 39 58 68 178 20 363 
 % 10.7 16.0 18.7 49.0 5.5 100 
Keadilan Terkait dengan pemberian 

sanksi yang adil 
Fr 9 55 146 136 17 363 

 % 2.5 15.2 40.2 37.5 4.7 100 
 Terkait dengan kesempatan 

mengajukan keberatan dan 
penundaan pembayaran PBB 

Fr 9 37 72 210 35 363 
 % 2.5 10.2 19.8 57.9 9.6 100 

Sumber : Data primer yang diolah,2009 
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Pengukuran penegakan hukum pajak menggunakan 2 indikator yaitu 

sanksi dan keadilan. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak 

di Kecamatan Dukuhturi (Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa 

Pekauman Kulon) termasuk dalam kategori tinggi, hal ini terlihat dari 

banyaknya responden yang setuju pada setiap pertanyaan rata-rata berjumlah 

lebih dari 172 responden (47,4 %) sampai 280 responden (77,1 %), hanya 146 

orang (40,2 %) dari responden yang kurang setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel penegakan hukum pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat juga dilihat dari 

Tabel 4.7 bahwa prosentase rata-rata jumlah skor yang mencapai 17.52 dan 

standar deviasinya 2.99, nilai tertinggi 24 dan terendahnya 8. 

4.1.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu 

kesadaran, ketaatan, kelancaran, dan ketepatan waktu. Dari Tabel 4.12 dapat 

diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan termasuk dalam kategori tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya 

responden yang setuju pada setiap pertanyaan rata-rata berjumlah lebih dari 

168 responden (46,3%) sampai 310 responden (85,4 %), hanya 145 orang 

(39,9 %) dari responden yang kurang setuju. Hal tersebut berarti faktor 

pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum 

pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi 

dan Bangunan. Hal itu didukung dari prosentase rata-rata jumlah skor yang 

mencapai 30.91 dan standar deviasinya 3.86, nilai tertinggi 40 dan 

terendahnya 14 yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Hasil penelitian mengenai 

kepatuhan wajib pajak ditunjukkan pada Tabel 4.12 berikut ini. 
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Tabel 4.12 
Persentase Jawaban Responden Pada Setiap Pertanyaan Mengenai 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Indikator Item Pertanyaan Ket 
Kategori Jawaban Jml A B C D E 

Kesadaran Terkait dengan alasan wajib pajak 
membayar PBB 

Fr 310 5 16 11 21 363 
 % 85.4 1.4 4.4 3.0 5.8 100 
 Item Pertanyaan Ket 

Kategori Jawaban 
Jml  STS TS KS S SS 

 Terkait dengan persoalan 
membayar PBB 

Fr 22 48 110 168 15 363 
 % 6.1 13.2 30.3 46.3 4.1 100 
Ketaatan Terkait dengan kepatuhan wajib 

pajak mematuhi peraturan PBB 
Fr 3 5 30 288 37 363 

 % 0.8 1.4 8.3 79.3 10.2 100 
 Terkait dengan kepatuhan wajib 

pajak dalam melaporkan 
perubahan harta kekayaan (tanah 
dan bangunan) 

Fr 5 13 46 247 52 363 

 
% 1.4 3.6 12.7 68.0 14.3 100 

Kelancaran Terkait dengan kemampuan 
membayar PBB setiap tahun 

Fr 2 11 19 273 58 363 
 % 0.6 3.0 5.2 75.2 16.0 100 
 Terkait dengan kendala atau 

hambatan yang mungkin dialami 
wajib pajak dalam membayar PBB 

Fr 16 42 145 138 22 363 

 % 4.4 11.6 39.9 38.0 6.1 100 
Ketepatan 
Waktu 

Item Pertanyaan Ket Kategori Jawaban Jml A B C D E 
Terkait dengan kapan wajib pajak 
akan membayar PBB 

Fr 240 62 15 9 37 363 
% 66.1 17.1 4.1 2.5 10.2 100 

Item Pertanyaan Ket Kategori Jawaban Jml STS TS KS S SS 
Terkait dengan pembayaran PBB 
hendaklah tepat waktu 

Fr 13 35 94 172 49 363 
% 3.6 9.6 25.9 47.4 13.5 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Secara keseluruhan rata-rata jumlah skor setiap variabel dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata jumlah skor pendapatan (X1) sebesar 2.51 

mendekati skor maksimum yaitu 5, untuk rata-rata jumlah skor pelayanan 

pajak (X2) sebesar 26.88 juga mendekati skor maksimum yaitu 35, sementara 

rata-rata jumlah skor pengetahuan perpajakan (X3) sebesar 18.01 cukup 

mendekati skor maksimum 30. Sedangkan rata-rata jumlah skor penegakan 

hukum pajak (X4) sebesar 17.52 mendekati jumlah skor maksimum yaitu 24, 
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dan rata-rata jumlah skor kepatuhan wajib pajak cukup tinggi yaitu 30.91 

sudah mendekati jumlah maksimum idealnya yaitu 40. Hal ini menunujukkan 

bahwa faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

penegakan hukum pajak cukup mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar PBB. 

4.2  Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik. 

Analisis data dilakukan dengan bantuan dari program SPSS 15.0 for window 

sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1.1 Uji Multikolinieritas 

Model regresi berganda harus terbebas dari multikolinieritas untuk setiap 

variabel independennya. Uji multikolinieritas dapat diamati dengan 

membandingkan nilai Variable Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance dengan 

nilai cutoff yang umum digunakan yaitu nilai tolerance 10% dan nilai VIF 10. 

Hasil pengujian multikolinieritas disajikan dalam Tabel 4.13 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
1         (Contant) 
           Pendapatan 
           Pelayanan Pajak 
           Pengetahuan Perpajakan 
           Penegakan Hukum Pajak 

15.579
.335
.144
.257
.342

1.628
.145
.047
.035
.068

9.571
2.306
3.050
7.283
5.033

.000 

.022 

.002 

.000 

.000 

 
.941 
.946 
.582 
.625 

1.063
1.057
1.719
1.601

a  Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 
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Berdasarkan Tabel 4.13 hasil perhitungan nilai tolerance memperlihatkan 

bahwa masing-masing variabel independen tidak ada yang memiliki nilai kurang 

dari 10% yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil 

perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel 

tidak memiliki nilai yang lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada multikolinieritas antar variabel independen. 

4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

pengamatan yang satu dengan residual pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik plot Regresion 

Standardized Predicted Value dengan Regresion Studentized Residual. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskesdastisitas 
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Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak 

membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.2 Uji Prasyarat Analisis Regresi 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, perlu dilakukan pengujian 

prasyarat analisis regresi. Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas data untuk 

mengetahui apakah data tersebut telah memenuhi syarat yaitu apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Apabila data berdistribusi normal maka model 

regresi layak digunakan. 

4.2.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

memenuhi asumsi normalitas yaitu variabel dependen dan independen keduanya 

berdistribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dari grafik histogram dan 

normal probability plot dari hasil perhitungan dengan SPSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan Grafik Histogram 
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Gambar 4.3 

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas dengan P-Plot 

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun normal plot di atas 

dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan distribusi normal. 

Sedangkan pada grafik normal plot terlihat penyebaran plot berada di sekitar garis 

normal diagonal dan di sepanjang garis tersebut. Sehingga dalam penelitian ini 

asumsi normalitas terpenuhi. 

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil analisis regresi berganda didapatkan koefisien korelasi berganda (R) 

sebesar 0.619 dengan koefisien determinasinya (R2) sebesar 0.376 atau 37,6 % 

Tabel 4.14 

Model Summary Regresi 
Model Summaryb 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .619a .383 .376 3.05298
a  Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 
b  Dependent Variable: Y 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009 
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Nilai F regresi sebesar 55.468 dengan signifikansi 0.000, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini. 

Tabel 4.15 
ANOVA Regresi 

Model 
 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2068.008 4 517.002 55.468 .000a

  Residual 3336.808 358 9.321    
  Total 5404.815 362     

a  Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 
b  Dependent Variable: Y 

Sumber : Data primer yang diolah, 2009  

Dari penjelasan di atas maka pada Tabel 4.16 disajikan ringkasan 

analisis regresi. 

Tabel 4.16 
Ringkasan Analisis Regresi 

Variabel Independen Koefisien 
Regresi t Hitung Sig r2 Parsial 

Pendapatan 0.335 2.306 0.022 0,0146 
Pelayanan Pajak 0.144 3.050 0.002 0,0253 
Pengetahuan Perpajakan 0.257 7.283 0.000 0,1289 
Penegakan Hukum Pajak 0.342 5.033 0.000 0.0661 

Constant          = 15.579 
F hitung              = 55.468 

                                          R2 (Simultan)  = 0.376 
Sumber : Data primer yang diolah, 2009 

Maka dari penjelasan dan Tabel 4.16 didapat persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y = 15.579 + 0.335 X1 + 0.144 X2 + 0.257 X3 + 0.342 X4 

1. Konstanta 

Nilai konstanta sebesar 15.579 yang berarti bahwa jika tanpa dipengaruhi 

variabel bebas yaitu pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan 

perpajakan, dan penegakan hukum pajak, maka kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak akan mempunyai nilai sebesar 15.579 
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2. Pendapatan 

Variabel pendapatan (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0.335, ini 

berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pendapatan (X1) sebesar 

satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan 

wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0.335 

3. Pelayanan Pajak 

Variabel pelayanan pajak (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi 

sebesar 0.144, ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel 

pelayanan pajak (X2) sebesar satu satuan maka besarnya kepatuhan wajib 

pajak (Y) akan naik sebesar 0.144 dengan asumsi variabel lain konstan. 

4. Pengetahuan Perpajakan 

Variabel pengetahuan perpajakan (X3) mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

regresi sebesar 0.257, ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel 

pengetahuan perpajakan (X3) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel 

lain konstan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) menjadi naik sebesar 0.257 

5. Penegakan Hukum Pajak 

Variabel penegakan hukum pajak (X4) mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

regresi sebesar 0.342, ini berarti bahwa jika variabel penegakan hukum 

pajak (X4) naik satu satuan menyebabkan kepatuhan wajib pajak menjadi 

naik sebesar 0.257 dengan asumsi variabel lain konstan. 
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6. Kepatuhan Wajib Pajak 

Dari Tabel 4.16 dapat diketahui koefisien determinasi (R2) sebesar 0.376, 

maka dapat diartikan bahwa 37,6% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 

oleh variabel pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

penegakan hukum pajak sedangkan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian. 

4.2.4 Uji Hipotesis 

4.2.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

nilai thitung masing-masing koefisien regresi dengan ttabel pada signifikan 5 %. 

Berdasarkan perhitungan regresi seperti terlihat pada Tabel 4.16 

menunjukkan bahwa thitung untuk variabel pendapatan dengan kepatuhan 

membayar pajak sebesar 2.306, variabel pelayanan pajak dengan kepatuhan 

membayar pajak sebesar 3.050, variabel pengetahuan perpajakan dengan 

kepatuhan membayar pajak sebesar 7.283, dan variabel penegakan hukum 

pajak dengan kepatuhan membayar pajak sebesar 5.033, sedang ttabel dengan 

signifikan 5 % adalah 1.967 

Dari hasil perhitungan tersebut nilai thitung untuk variabel pendapatan 

sebesar 2.306 dibandingkan dengan ttabel sebesar 1.967 tampak bahwa thitung 

>ttabel maka Ho ditolak atau menerima Ha yang berarti bahwa variabel 

pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk nilai pelayanan pajak 

sebesar 3.050 dibandingkan dengan ttabel sebesar 1.967 tampak bahwa thitung > 
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ttabel maka Ho ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa variabel pelayanan 

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk nilai pengetahuan perpajakan 

sebesar 7.283 dibandingkan dengan ttabel sebesar 1.967 tampak bahwa thitung > 

ttabel maka Ho ditolak dan menerima Ha yang berarti bahwa variabel 

pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk nilai 

penegakan hukum pajak sebesar 5.033 dibandingkan dengan ttabel sebesar 

1.967 tampak bahwa thitung > ttabel maka Ho ditolak dan menerima Ha yang 

berarti bahwa variabel penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 

bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan tingkat kepecayaan 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi seperti pada Tabel 4.16 diperoleh hasil 

Fhitung sebesar 55.468 sedangkan Ftabel dengan signifikan 5% adalah sebesar 

2,397. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut tampak bahwa Fhitung > Ftabel 

maka dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan, pelayanan pajak, 

pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa 

Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, sehingga Hipotesis 

nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif (Ha) diterima.  
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Tabel 4.17 menunjukkan rekap hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial 

(uji t) dan uji simultan (Uji F). 

Tabel 4.17 
Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Kesimpulan Hasil 
H1 Faktor pendapatan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
sebesar 2,306 (>1,967)

Diterima 

H2 Faktor pelayanan pajak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
sebesar 3,050 (>1,967)

Diterima 

H3 Faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan sebesar 7,283 (>1,967)

Diterima 

H4 Faktor penegakan hukum pajak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan sebesar 5.033 (>1,967)

Diterima 

H5 Faktor pendapatan, pelayanan pajak, 
pengetahuan perpajakan, dan penegakan 
hukum pajak secara simultan atau bersama-
sama berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan sebesar 55,468 (>2,397)

Diterima 

 

4.3  Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang 

berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. 

Pendapatan yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Tingkat konsumsi masyarakat disesuaikan dengan 

tingkat pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi orang akan patuh 

melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena secara 



 

 

93

ekonomi kebutuhan mereka telah terpenuhi. Dalam penelitian ini pendapatan 

terdiri dari pendapatan pokok dan pendapatan sampingan yang berasal dari 

ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. 

Hasil penelitian di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa 

Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal menunjukkan 

bahwa variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal 

ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel pendapatan dengan nilai t hitung 

sebesar 2.306 dibandingkan dengan t tabel 1,967 tampak bahwa t hitung > t 

tabel. Pengaruh pendapatan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 

positif, yang artinya bahwa makin tinggi pendapatan maka makin tinggi pula 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2005), Kusumawati (2006), 

Wulandari (2007), dan Nurrohmah (2008), yang menyatakan pendapatan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, besarnya pengaruh 

tersebut kecil. 

Koefisien determinasi parsial (r2) untuk variabel pendapatan sebesar 

1.46% artinya bahwa besarnya sumbangan variabel pendapatan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Desa Pagongan, Desa Debong 

Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) sebesar 1.46%. Variabel pendapatan 

memberikan sumbangan yang kecil terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, 

hal tersebut disebabkan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Desa 

Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon termasuk ke 

dalam kategori rendah. Namun demikian wajib pajak di Desa Pagongan, Desa 

Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon tetap melaksanakan kewajibannya 

untuk membayar pajak walaupun belum optimal. 



 

 

94

Sumbangan yang diberikan oleh faktor pendapatan kecil, namun 

pendapatan tetap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut 

menguatkan teorinya Chourmain dan Prihatin bahwa ada hubungan yang erat 

antara perilaku konsumen dengan tinggi rendahnya pendapatan, semakin 

tinggi pendapatan suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat 

konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Teori tersebut senada dengan 

teorinya Soemitro bahwa faktor kemampuan membayar dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, 

yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi pendapatan masyarakat semakin mampu pula masyarakat itu 

memenuhi kebutuhannya. Demikian pula dalam hal membayar pajak, dengan 

pendapatan yang tinggi masyarakat akan mampu membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

 

4.3.2 Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Variabel pelayanan pajak memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada wajib pajak 

Kecamatan Dukuhturi di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa 

Pekauman Kulon. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan uji parsial 

bahwa variabel pelayanan pajak menunjukkan t hitung sebesar 3.050 jika 

dibandingkan t tabel 1,967 tampak t hitung > t tabel. Jadi pelayanan pajak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien 

determinasi parsial (r2) untuk variabel pelayanan pajak sebesar 2,53% artinya 
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bahwa besarnya sumbangan variabel pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak sebesar 2,53%. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Noviani (2005), Kusumawati (2007), dan Nurrohmah (2008) 

yang menyatakan pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden menyatakan 

bahwa pelayanan pajak di Kecamatan Dukuhturi (Desa Pagongan, Desa 

Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) adalah baik, hal ini terlihat dari 

banyaknya responden yang setuju pada setiap pertanyaan rata-rata berjumlah 

lebih dari 199 sampai 241 responden atau mencapai prosentase lebih dari 

54,8% sampai 66,4 %. 

Pelayanan pajak yang dinyatakan baik dapat dianalisa dari jawaban-

jawaban responden atas pertanyaan instrumen. Total skor pada indikator 

pelayanan pembayaran, pelayanan keberatan dan pengurangan, dan pelayanan 

penyampaian informasi dari variabel pelayanan pajak menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menilai pelayanan pajak sudah baik. Hal tersebut 

terbukti dengan banyaknya responden yang setuju pada setiap pertanyaan 

instrumen untuk variabel pelayanan pajak. Pada indikator pelayanan 

pembayaran, sebagian responden sebanyak 62,8% setuju bahwa petugas yang 

menangani PBB sangat cermat dalam penyelesaian administrasi pembayaran. 

Responden sebanyak 66,4% setuju bahwa pelayanan pembayaran dilayani 

dengan cepat. Dan responden sebanyak 64,5% setuju bahwa petugas yang 

menangani PBB selalu membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dan 

bingung dalam membayar pajak.  
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Pada indikator pelayanan keberatan dan pengurangan, sebagian responden 

sebanyak 54,8 % setuju bahwa adanya kemudahan prosedur dalam mengajukan 

keberatan dan pengurangan. Responden sebanyak 64,2 % juga setuju bahwa 

dalam mengajukan keberatan dan pengurangan selalu tersedia formulirnya. 

Selanjutnya sebagian responden sebanyak 62,3 % dan 57,6 % masing-masing 

setuju dengan jawaban atas pertanyaan indikator pelayanan penyampaian 

informasi bahwa petugas cepat dalam menyampaikan informasi PBB dan petugas 

juga sering mengingatkan mengenai jatuh tempo pembayaran pajak. 

Sumbangan yang diberikan oleh faktor pelayanan pajak cukup besar, 

sehingga pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 

tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ariana (2006) bahwa pembayaran 

pajak oleh warga negara kepada negara dan penyediaan pelayanan publik oleh 

negara kepada warga masyarakat adalah salah satu transaksi antara negara dan 

warga negaranya, bentuk transaksi antara pemerintah dengan wajib pajak selaku 

warga negara akan menentukan kepuasan wajib pajak, kepuasan ini akan 

mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semakin puas wajib pajak dalam bertransaksi dengan 

pemerintah maka akan tercipta sikap loyalitas dari wajib pajak untuk melunasi 

pajaknya. Untuk itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib 

pajak harus lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. 
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4.3.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Variabel pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh yang sangat 

besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada wajib pajak 

Kecamatan Dukuhturi di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa 

Pekauman Kulon. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan uji parsial 

bahwa variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan t hitung sebesar 7.283 

jika dibandingkan t tabel 1,967 tampak t hitung > t tabel. Jadi pengetahuan 

perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Koefisien determinasi parsial (r2) untuk variabel pengetahuan perpajakan 

sebesar 12,89 % artinya bahwa besarnya sumbangan variabel pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 12,89 %. Hasil penelitian 

ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2005) dan 

Nurrohmah (2008) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak, bedanya pengetahuan perpajakan 

pengaruhnya kecil terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan tingkat 

pendidikan wajib pajak yang masih rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan perpajakan wajib 

pajak di Kecamatan Dukuhturi termasuk dalam kategori tinggi, hal ini terlihat 

dari banyaknya responden yang tahu pada setiap pertanyaan rata-rata 

berjumlah lebih dari 124 sampai 177 responden atau mencapai prosentase 

lebih dari 34,2 % sampai 48,8 % 

Pengetahuan perpajakan yang dinyatakan tinggi dapat dianalisa dari 

jawaban-jawaban responden atas pertanyaan instrumen. Untuk jawaban atas 
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pertanyaan indikator pemahaman tentang PBB, sebagian responden sebanyak 

46,0 %; 48,8 %, dan 41,3 % masing-masing tahu mengenai pengertian PBB, 

fungsi PBB, dan kegunaan PBB. Responden sebanyak 34,2 % juga tahu 

mengenai pengecualian objek PBB pada indikator pemahaman tentang 

ketentuan dan peraturan PBB, namun sebanyak 31,4% dan 31,7% responden 

masing-masing tidak tahu mengenai jangka waktu jatuh tempo pembayaran 

PBB dan sanksi pelanggaran PBB. 

Variabel pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh yang sangat 

besar terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai r2-nya lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendapatan, pelayanan pajak, dan penegakan hukum 

pajak. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Ancok (1995) 

bahwa secara teoritik, untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal 

harus bermula dari adanya pengetahuan, tanpa adanya pengetahuan tentang 

pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus ikhlas membayar 

pajak. Sehingga dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup baik 

menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya 

membayar pajak.   

 
4.3.4 Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

Variabel penegakan hukum pajak memberikan pengaruh yang besar 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada wajib pajak 

Kecamatan Dukuhturi di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa 

Pekauman Kulon. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan uji parsial 
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bahwa variabel penegakan hukum pajak menunjukkan t hitung sebesar 5.033 

jika dibandingkan t tabel 1,967 tampak t hitung > t tabel. Jadi penegakan 

hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Koefisien determinasi parsial (r2) untuk variabel penegakan hukum pajak 

sebesar 6,61 % artinya bahwa besarnya sumbangan variabel penegakan hukum 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 6,61 %. Hasil penelitian ini 

senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2007) yang 

menyatakan penegakan hukum pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak, besarnya pengaruh tersebut cukup besar. 

Berdasarkan analisa dari jawaban responden menunjukkan bahwa 

penegakan hukum pajak di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal (Desa 

Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal tersebut didukung dari hasil jawaban responden atas 

pertanyaan instrumen. Total perolehan skor jawaban atas pertanyaan indikator 

sanksi dalam kategori sangat tinggi karena responden sebanyak 77,1 % 

menyatakan tidak pernah mendapatkan sanksi karena terlambat membayar 

PBB, dan sebagian besar responden sebanyak 49,0 % menyatakan setuju 

dikenakan sanksi apabila tidak membayar pajak maupun terlambat dalam 

membayar pajak dan memilih denda sebagai bentuk sanksi yang ditunjukkan 

dari jawaban responden sebanyak 47,4 % atas pertanyaan indikator sanksi. 

Dalam hal keadilan, sebagian besar responden sebanyak 40,2 % menjawab 

pajak yang dikenakan kurang adil. Namun responden sebanyak 57,9 % 

menyatakan setuju bahwa wajib pajak selalu diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak. 
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Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan 

hukum pajak sangat diperlukan dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak seperti yang dinyatakan oleh Sucahyo dalam 

Wulandari (2007). Menurut Sucahyo (2006:220) dalam Wulandari (2007:48) 

berbagai langkah yang dilakukan Ditjen Pajak untuk mengoptimalisasikan 

penerimaan pajak tidak akan berhasil bila tidak didukung penegakan hukum 

yang tegas. Untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan, maka diperlukan Tax Law Enforcement  secara konsisten. 

 

4.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan analisa deskripsi data tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam kategori tinggi. 

Latar belakang tingginya tingkat kepatuhan membayar PBB di Desa 

Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon Kecamatan 

Dukuhturi Kabupaten Tegal dapat dianalisa dari jawaban-jawaban responden. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian yang berhubungan dengan 

kesadaran, ketaatan, kelancaran, dan ketepatan waktu dapat mengungkap 

pandangan wajib pajak dalam memahami PBB sebagai suatu kewajiban yang 

harus dilaksanakan. 

Secara individual wajib pajak di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, 

dan Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 

menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan 

perolehan skor indikator kesadaran pada jawaban sebagian besar responden 

sebanyak 46,3 % sampai dengan 85,4 % termasuk dalam kategori sangat 
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tinggi karena sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa membayar 

pajak bukanlah merupakan hal yang memberatkan masyarakat, sebagian besar 

responden membayar pajak karena mereka sadar bahwa membayar pajak akan 

membantu proses pelaksanaan pembangunan. 

Indikator ketaatan termasuk dalam kategori tinggi karena sebagian 

besar responden sebanyak 68,0 % sampai dengan 79,3 % menyatakan setuju 

bahwa selama membayar pajak wajib pajak berusaha mematuhi peraturan 

PBB dan apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang 

mereka miliki, wajib pajak selalu melaporkan hal tersebut. Untuk indikator 

kelancaran termasuk dalam kategori cukup tinggi karena responden sebanyak 

39,9 % cukup mengalami hambatan atau kendala dalam membayar PBB, 

namun wajib pajak tetap berusaha membayar pajaknya setiap tahun. Dan 

untuk indikator ketepatan waktu termasuk dalam kategori sangat tinggi karena 

wajib pajak membayar pajak segera setelah menerima SPPT dan wajib pajak 

setuju bahwa mengingat begitu pentingnya peranan PBB bagi pelaksanaan 

pembangunan hendaklah dalam membayar PBB tepat waktu. 

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa faktor pendapatan, 

pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman 

Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal secara signifikan baik secara 

simultan maupun parsial. Pengaruh pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan 

perpajakan, dan penegakan hukum pajak tersebut adalah positif yang artinya 
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makin besar pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

penegakan hukum pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar PBB. Nilai Adjust R2 sebesar 0,376 artinya bahwa 

besarnya pengaruh pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

PBB di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon 

Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal adalah 37,6 %. Sedangkan 62,4 % 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak terungkap dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji t variabel pendapatan menunjukkan bahwa faktor pendapatan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya 

sumbangan variabel pendapatan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 

Tegal (Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon) 

adalah sebesar 1.46%. 

2. Variabel pelayanan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya sumbangan variabel pelayanan 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,53%. 

3. Hasil perhitungan uji parsial menunjukkan bahwa variabel pengetahuan 

perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Besarnya sumbangan variabel pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak sebesar 12,89 %. 

4. Hasil perhitungan uji parsial untuk variabel penegakan hukum pajak 

menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya sumbangan variabel 

penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 

6,61%. 
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5. Persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor pendapatan, 

pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak, 

keempatnya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak, dimana variabel pengetahuan perpajakan 

memberikan pengaruh lebih dominan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dibandingkan dengan ketiga variabel lainnya. Hasil uji F menunjukkan bahwa 

variabel pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

penegakan hukum pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dengan nilai Adjust R2 sebesar 0,376 artinya bahwa 

besarnya pengaruh pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal adalah 

sebesar 37,6 %. Sedangkan 62,4 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain 

yang tidak terungkap dalam penelitian ini. 

 
5.2 Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak, maka upaya 

pemberian pengetahuan dapat dilakukan dengan gencar baik melalui media 

massa, brosur, buku panduan pajak dan sarana lainnya sehingga dengan 

tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan wajib 

pajak yang sadar pajak, lebih mengerti dan memahami akan pentingnya 

membayar pajak. 
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2. Untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak, maka Ditjen Pajak harus 

mengupayakan berbagai langkah yang didukung dengan penegakan hukum 

yang tegas dan konsisten seperti menindak dan memberikan sanksi baik 

berupa denda terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan SPOP maupun 

sanksi bunga terhadap wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar. 

3. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat kepada masyarakat untuk 

menggencar optimalisasi penerimaan pajak. Sosialisasi tersebut dapat 

dilakukan melalui ceramah pada saat acara yang dihadiri oleh massa seperti 

arisan, PKK. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui spanduk ataupun 

reklame sehingga diharapkan timbul kesadaran pribadi dalam diri wajib pajak 

untuk melunasi pajaknya. 

4. Kepada wajib pajak di wilayah Kecamatan Dukuhturi khususnya wajib pajak 

di Desa Pagongan, Desa Debong Wetan, dan Desa Pekauman Kulon 

hendaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan disiplin. 
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Kepada : 

Yth. Wajib Pajak 

Kecamatan Dukuhturi – Tegal. 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Angket ini peneliti sampaikan kepada saudara dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi atau data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN” (Study 

Kasus Di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) 

Mengingat akan pentingnya data atau informasi yang diperoleh nanti bagi 

terlaksananya penelitian, maka peneliti mohon kesediaan saudara untuk mengisi 

angket dengan kesungguhan dan kejujuran dalam menjawab setiap pertanyaan 

karena pendapat saudara akan sangat membantu keberhasilan penelitian ini. 

Segala pendapat yang telah saudara berikan tidak akan berpengaruh negatif 

terhadap pribadi saudara serta dijamin kerahasiaannya. 

Akhirnya atas kesediaan dan perhatian saudara untuk mengisi angket ini, 

peneliti sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih. 

Wassalammualaikum Wr. Wb. 

 

 

Semarang,  Mei 2009 

Peneliti 

 

 

Siti Faizah 

 
 
 
 

Lampiran 1 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama : ...............................................................................  
2. Alamat : ...............................................................................  
3. Jumlah Keluarga : ...............................................................................  
4. Tingkat Pendidikan : ...............................................................................  
5. Pekerjaan Pokok : ...............................................................................  
6. Pekerjaan Sampingan : ...............................................................................  
7. Luas Tanah : ...............................................................................  
8. Luas Bangunan : ...............................................................................  
9. Kondisi Bangunan (bahan dasar) 

a. Atap rumah : Genting / Seng 
b. Dinding rumah : Tembok / Setengah tembok / Papan 
c. Lantai : Keramik / Tegel / Tanah 

 
II. PERNYATAAN 

A. PENDAPATAN 

Isilah tabel pada lembar jawaban yang sesuai dengan keadaaan sesungguhnya 

PENDAPATAN 

Berapa pendapatan bersih rata-rata sebulan yang diperoleh dari pekerjaan pokok dan 

pekerjaan sampingan ? 

No. Keterangan 

Pendapatan 

pokok 

bersih yang 

diterima 

Pendapatan 

sampingan 

bersih yang 

diterima 

Jumlah 

pendapatan 

bersih 

1. Bapak    

2. Anggota keluarga yang lain :    

 a. Istri    

 b. Anak laki-laki *    

 c. Anak perempuan *    

 Total pendapatan bersih 

selama satu bulan 

   

Keterangan : * = Belum berkeluarga 
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B. PELAYANAN PAJAK 
Untuk pertanyaan nomer 1-7 berilah tanda tick mark ( ) pada jawaban yang anda pilih. 

No Pertanyaan 
Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak 
setuju 

Kurang 
Setuju 

Setuju Sangat 
Setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

1. 
 

Pelayanan Pembayaran 
Petugas yang menangani PBB sangat 
cermat dalam penyelesaian administrasi 
pembayaran 

     

2. Pelayanan pembayaran PBB dilayani 
dengan cepat 

     

3. Petugas yang menangani PBB selalu 
membantu apabila ada wajib pajak yang 
mengalami kesulitan dan bingung dalam 
membayar pajak 

     

 
4. 

Pelayanan Keberatan dan Pengurangan
Prosedurnya mudah pada saat saya 
mengajukan keberatan dan pengurangan  

     

5. Setiap saya mengajukan keberatan dan 
pengurangan selalu tersedia formulirnya  

     

 
6. 

Pelayanan Penyampaian Informasi 
Petugas yang menangani PBB cepat 
dalam menyampaikan informasi PBB 

     

7. Petugas yang menangani PBB sering 
mengingatkan mengenai jatuh tempo 
pembayaran pajak 
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C. PENGETAHUAN PERPAJAKAN 

Untuk pertanyaan nomer 8-13 berilah tanda tick mark ( ) pada jawaban yang 

anda pilih 
 

No Pertanyaan 
Tidak 
Tahu 

Kurang 
Tahu 

Cukup 
Tahu 

Tahu Sangat 
Tahu 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 
 

8. 

Pemahaman Tentang PBB 
PBB adalah pajak yang dikenakan 
atas bumi dan bangunan seperti 
tanah, pekarangan, sawah, jalan tol, 
bangunan rumah dan bangunan 
mewah lainnya 

     

9. PBB merupakan salah satu sumber 
dana pembagunan di negara kita 

     

10. PBB digunakan untuk membiayai 
pengeluaran fasilitas-fasilitas umum 
seperti jalan raya, jembatan, terminal

     

 
 
 
11. 

Pemahaman Tentang Peraturan 
dan Ketentuan PBB 
Tempat ibadah, makam, hutan 
lindung, dan museum adalah objek 
pajak yang tidak dikenakan pajak 

     

12. Jatuh tempo pembayaran PBB 
adalah 6 bulan sejak diterimanya 
Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang(SPPT) 

     

13. Barang siapa melanggar Undang-
Undang PBB akan dikenakan sanksi 
berupa denda administrasi ataupun 
pidana penjara 
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D. PENEGAKAN HUKUM PAJAK 

Petunjuk pengisian    : 

• Untuk pertanyaan nomer 14-15 berilah tanda silang (X) pada jawaban yang 

anda pilih 

• Untuk pertanyaan nomer 16-18 berilah tanda tick mark ( ) pada jawaban 

yang anda pilih. 

 
Sanksi-sanksi 

14. Apakah saudara pernah mendapat sanksi karena terlambat membayar PBB? 

a. Tidak pernah     

b. Pernah 1 kali  

c. 2 kali 

d. 3 kali 

e. Lebih dari 3 kali     

15. Menurut saudara sanksi dalam bentuk apa yang dikenakan terhadap wajib 

pajak yang sering melanggar dan terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan ? 

a. Kurungan     

b. Denda 

c. Kenaikan 

d. Bunga  

e. Teguran     

 

No Pertanyaan 
Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Kurang 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) 

16. Saya setuju apabila tidak 

membayar PBB maupun terlambat 

dalam membayar PBB akan 

dikenakan sanksi 
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Keadilan 

No Pertanyaan 
Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak 

setuju 

Kurang 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) 

17. Saya merasa bahwa jumlah Pajak 

Bumi dan Bangunan yang 

dikenakan pada saya sudah adil 

     

18. Saya selalu diberi kesempatan 

untuk mengajukan keberatan dan 

penundaan dalam membayar pajak 

     

 

E. KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
Petunjuk pengisian    : 

• Untuk pertanyaan nomer 19 dan 25 berilah tanda silang (X) pada jawaban 
yang anda pilih 

• Untuk pertanyaan nomer 20-24 dan 26 berilah tanda tick mark ( ) pada 
jawaban yang anda pilih. 

 
Kesadaran 
19. Apa yang menjadi alasan saudara membayar PBB ? 

a. Sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat membantu 
pelaksanaan pembangunan 

b. Mempunyai uang lebih 
c. Ikut-ikutan tetangga 
d. Ditegur aparat 
e. Takut kena sanksi 
 

No Pertanyaan 
Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak 
setuju 

Kurang 
Setuju 

Setuju Sangat 
Setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) 

20. Saya tidak merasa bahwa membayar PBB 
merupakan persoalan yang memberatkan 
masyarakat 
 

     



115 
 

Ketaatan 

No Pertanyaan 
Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak 
setuju 

Kurang 
Setuju 

Setuju Sangat 
Setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) 
21. Selama membayar pajak saya berusaha 

mematuhi peraturan Pajak Bumi dan 
Bangunan 

     

22. Apabila terjadi perubahan harta kekayaan 
(tanah dan bangunan) yang saya miliki, 
saya selalu melaporkan hal tersebut. 

     

Kelancaran 

No Pertanyaan 
Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak 
setuju 

Kurang 
Setuju 

Setuju Sangat 
Setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) 
23. Saya selalu berusaha untuk membayar 

PBB setiap tahun 
     

24. Dalam membayar PBB saya tidak pernah 
mengalami hambatan atau kendala 

     

 
Ketepatan Waktu 
25. Setelah menerima SPPT, kapan saudara akan membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan ? 
a. Segera setelah menerima SPPT  
b. 1-2 bulan setelah menerima SPPT 
c. 3-4 bulan setelah menerima SPPT  
d. 5-6 bulan setelah menerima SPPT  
e. Sampai batas akhir pembayaran 
 

No Pertanyaan 
Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak 
setuju 

Kurang 
Setuju 

Setuju Sangat 
Setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) 

26. Mengingat begitu pentingnya peranan 
Pajak Bumi dan Bangunan bagi 
pelaksanaan pembangunan hendaklah 
dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan tepat waktu 
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Lampiran 3 
 
Analisis Validitas dan Reliabilitas Pilot Study Pelayanan Pajak 
 

Reliability Statistics

.706 7

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3.6000 .72397 30
3.8667 .50742 30
3.6333 .92786 30
3.1667 1.17688 30
3.6000 .89443 30
3.5667 .89763 30
3.7333 .63968 30

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

21.5667 10.392 .396 .678
21.3000 10.631 .567 .660
21.5333 9.637 .393 .679
22.0000 8.414 .434 .678
21.5667 9.220 .505 .648
21.6000 9.766 .391 .679
21.4333 10.806 .368 .685

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 4 
 
Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Pelayanan Pajak 
 

Reliability Statistics

.706 7

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3.6000 .72397 30
3.8667 .50742 30
3.6333 .92786 30
3.1667 1.17688 30
3.6000 .89443 30
3.5667 .89763 30
3.7333 .63968 30

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

21.5667 10.392 .396 .678
21.3000 10.631 .567 .660
21.5333 9.637 .393 .679
22.0000 8.414 .434 .678
21.5667 9.220 .505 .648
21.6000 9.766 .391 .679
21.4333 10.806 .368 .685

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 5 
 
Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Pengetahuan Perpajakan 
 

Reliability Statistics

.788 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3.5333 .93710 30
3.7000 .95231 30
3.5667 1.22287 30
2.8667 1.33218 30
2.6667 1.21296 30
3.0000 1.14470 30

q8
q9
q10
q11
q12
q13

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

15.8000 17.614 .554 .756
15.6333 17.757 .522 .762
15.7667 16.392 .501 .766
16.4667 15.430 .539 .759
16.6667 15.678 .594 .742
16.3333 16.368 .558 .752

q8
q9
q10
q11
q12
q13

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

Lampiran 6 
 
Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Penegakan Hukum Pajak 
 

Reliability Statistics

.750 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

4.6000 .85501 30
2.7667 1.43078 30
3.4000 .89443 30
3.3333 .95893 30
3.3667 1.03335 30

q14
q15
q16
q17
q18

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

12.8667 10.602 .463 .725
14.7000 7.803 .508 .732
14.0667 10.064 .537 .702
14.1333 9.637 .564 .691
14.1000 9.197 .582 .681

q14
q15
q16
q17
q18

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 7 
 
Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Kepatuhan Wajib Pajak 
 

Reliability Statistics

.835 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

4.4333 .89763 30
3.0667 1.04826 30
3.8000 .61026 30
3.6000 .81368 30
3.9000 .60743 30
3.5667 .77385 30
3.7333 1.48401 30
3.5667 .81720 30

q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

25.2333 18.530 .749 .791
26.6000 19.697 .465 .830
25.8667 20.464 .777 .802
26.0667 19.720 .657 .805
25.7667 21.013 .672 .811
26.1000 20.576 .563 .816
25.9333 17.789 .410 .867
26.1000 19.748 .649 .806

q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 8 
 
Karakteristik Responden 
 

Pendidikan

14 3.9 3.9 3.9
22 6.1 6.1 9.9

143 39.4 39.4 49.3
101 27.8 27.8 77.1

83 22.9 22.9 100.0
363 100.0 100.0

DIPLOMA
S1
SD
SMA
SMP
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Mata Pencaharian

151 41.6 41.6 41.6
9 2.5 2.5 44.1

83 22.9 22.9 66.9
6 1.7 1.7 68.6
3 .8 .8 69.4
7 1.9 1.9 71.3

63 17.4 17.4 88.7
14 3.9 3.9 92.6
27 7.4 7.4 100.0

363 100.0 100.0

Buruh/Wiraswasta
Jasa
Pedagang
Pengrajin
Pengusaha
Pensiunan
Pertukangan
Petani
PNS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Atap Rumah

361 99.4 99.4 99.4
2 .6 .6 100.0

363 100.0 100.0

Genting
Seng
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Dinding Rumah

4 1.1 1.1 1.1
14 3.9 3.9 5.0

345 95.0 95.0 100.0
363 100.0 100.0

Papan
Setengah tembok
Tembok
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lantai Rumah

216 59.5 59.5 59.5
27 7.4 7.4 66.9

120 33.1 33.1 100.0
363 100.0 100.0

Keramik
Tanah
Tegel
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Luas Lahan

115 31.7 31.7 31.7
44 12.1 12.1 43.8

148 40.8 40.8 84.6
36 9.9 9.9 94.5
20 5.5 5.5 100.0

363 100.0 100.0

<120
>360
120-200
201-280
281-360
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Luas Bangunan

59 16.3 16.3 16.3
50 13.8 13.8 30.0
75 20.7 20.7 50.7
48 13.2 13.2 63.9

131 36.1 36.1 100.0
363 100.0 100.0

<60
>240
121-180
181-240
60-120
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 9 
 
Deskripsi Data Tiap Variabel Penelitian 
 

Descriptive Statistics

363 1.00 5.00 2.5096 1.13789
363 14.00 35.00 26.8815 3.49345
363 6.00 30.00 18.0138 5.96605
363 8.00 24.00 17.5234 2.99103
363 14.00 40.00 30.9063 3.86399
363

X1
X2
X3
X4
Y
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
 

1. Pendapatan (X1) 
 

Q1

58 16.0 16.0 16.0
161 44.4 44.4 60.3

77 21.2 21.2 81.5
35 9.6 9.6 91.2
32 8.8 8.8 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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2. Pelayanan Pajak (X2) 
 

Q1

5 1.4 1.4 1.4
13 3.6 3.6 5.0
72 19.8 19.8 24.8

228 62.8 62.8 87.6
45 12.4 12.4 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q2

3 .8 .8 .8
12 3.3 3.3 4.1
65 17.9 17.9 22.0

241 66.4 66.4 88.4
42 11.6 11.6 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q3

6 1.7 1.7 1.7
13 3.6 3.6 5.2
35 9.6 9.6 14.9

234 64.5 64.5 79.3
75 20.7 20.7 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Q4

8 2.2 2.2 2.2
32 8.8 8.8 11.0
72 19.8 19.8 30.9

199 54.8 54.8 85.7
52 14.3 14.3 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Q5

2 .6 .6 .6
26 7.2 7.2 7.7
44 12.1 12.1 19.8

233 64.2 64.2 84.0
58 16.0 16.0 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Q6

2 .6 .6 .6
18 5.0 5.0 5.5
72 19.8 19.8 25.3

226 62.3 62.3 87.6
45 12.4 12.4 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Q7

3 .8 .8 .8
13 3.6 3.6 4.4
80 22.0 22.0 26.4

209 57.6 57.6 84.0
58 16.0 16.0 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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3. Pengetahuan Perpajakan (X3) 
 

Q8

40 11.0 11.0 11.0
46 12.7 12.7 23.7
60 16.5 16.5 40.2

167 46.0 46.0 86.2
50 13.8 13.8 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q9

38 10.5 10.5 10.5
50 13.8 13.8 24.2
49 13.5 13.5 37.7

177 48.8 48.8 86.5
49 13.5 13.5 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q10

49 13.5 13.5 13.5
66 18.2 18.2 31.7
45 12.4 12.4 44.1

150 41.3 41.3 85.4
53 14.6 14.6 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Q11

67 18.5 18.5 18.5
116 32.0 32.0 50.4

36 9.9 9.9 60.3
124 34.2 34.2 94.5

20 5.5 5.5 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q12

81 22.3 22.3 22.3
114 31.4 31.4 53.7

44 12.1 12.1 65.8
110 30.3 30.3 96.1

14 3.9 3.9 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q13

84 23.1 23.1 23.1
115 31.7 31.7 54.8

49 13.5 13.5 68.3
100 27.5 27.5 95.9

15 4.1 4.1 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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4. Penegakan Hukum Pajak (X4) 
 

Q14

5 1.4 1.4 1.4
15 4.1 4.1 5.5
20 5.5 5.5 11.0
43 11.8 11.8 22.9

280 77.1 77.1 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q15

135 37.2 37.2 37.2
10 2.8 2.8 39.9
25 6.9 6.9 46.8

172 47.4 47.4 94.2
21 5.8 5.8 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q16

39 10.7 10.7 10.7
58 16.0 16.0 26.7
68 18.7 18.7 45.5

178 49.0 49.0 94.5
20 5.5 5.5 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Q17

9 2.5 2.5 2.5
55 15.2 15.2 17.6

146 40.2 40.2 57.9
136 37.5 37.5 95.3

17 4.7 4.7 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q18

9 2.5 2.5 2.5
37 10.2 10.2 12.7
72 19.8 19.8 32.5

210 57.9 57.9 90.4
35 9.6 9.6 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
 

Q19

21 5.8 5.8 5.8
11 3.0 3.0 8.8
16 4.4 4.4 13.2

5 1.4 1.4 14.6
310 85.4 85.4 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Q20

22 6.1 6.1 6.1
48 13.2 13.2 19.3

110 30.3 30.3 49.6
168 46.3 46.3 95.9

15 4.1 4.1 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q21

3 .8 .8 .8
5 1.4 1.4 2.2

30 8.3 8.3 10.5
288 79.3 79.3 89.8

37 10.2 10.2 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q22

5 1.4 1.4 1.4
13 3.6 3.6 5.0
46 12.7 12.7 17.6

247 68.0 68.0 85.7
52 14.3 14.3 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Q23

2 .6 .6 .6
11 3.0 3.0 3.6
19 5.2 5.2 8.8

273 75.2 75.2 84.0
58 16.0 16.0 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Q24

16 4.4 4.4 4.4
42 11.6 11.6 16.0

145 39.9 39.9 55.9
138 38.0 38.0 93.9

22 6.1 6.1 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Q25

37 10.2 10.2 10.2
9 2.5 2.5 12.7

15 4.1 4.1 16.8
62 17.1 17.1 33.9

240 66.1 66.1 100.0
363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Q26

13 3.6 3.6 3.6
35 9.6 9.6 13.2
94 25.9 25.9 39.1

172 47.4 47.4 86.5
49 13.5 13.5 100.0

363 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 13 
 
Regression 
 

Descriptive Statistics

30.9063 3.86399 363
2.5096 1.13789 363

26.8815 3.49345 363
18.0138 5.96605 363
17.5234 2.99103 363

Y
X1
X2
X3
X4

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .238 .030 .553 .514
.238 1.000 .009 .234 .171
.030 .009 1.000 -.212 -.066
.553 .234 -.212 1.000 .609
.514 .171 -.066 .609 1.000

. .000 .287 .000 .000
.000 . .432 .000 .001
.287 .432 . .000 .104
.000 .000 .000 . .000
.000 .001 .104 .000 .
363 363 363 363 363
363 363 363 363 363
363 363 363 363 363
363 363 363 363 363
363 363 363 363 363

Y
X1
X2
X3
X4
Y
X1
X2
X3
X4
Y
X1
X2
X3
X4

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X1 X2 X3 X4

 
 

Variables Entered/Removedb

X4, X2, X1,
X3

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Model Summary

.619a .383 .376 3.05298 .383 55.468 4 358 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3a. 
 

 

ANOVAb

2068.008 4 517.002 55.468 .000a

3336.808 358 9.321
5404.815 362

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
Coefficientsa

15.579 1.628 9.571 .000
.335 .145 .099 2.306 .022 .238 .121 .096 .941 1.063
.144 .047 .130 3.050 .002 .030 .159 .127 .946 1.057
.257 .035 .397 7.283 .000 .553 .359 .302 .582 1.719
.342 .068 .264 5.033 .000 .514 .257 .209 .625 1.601

(Constant
X1
X2
X3
X4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Residuals Statisticsa

23.6460 36.1060 30.9063 2.39013 363
-3.038 2.175 .000 1.000 363

.180 .846 .345 .096 363

24.1989 36.3505 30.9064 2.38437 363
-11.95510 7.53448 .00000 3.03607 363

-3.916 2.468 .000 .994 363
-3.953 2.497 .000 1.003 363

-12.25249 7.71475 -.00009 3.08944 363
-4.036 2.516 -.001 1.008 363

.256 26.804 3.989 2.874 363

.000 .136 .004 .010 363

.001 .074 .011 .008 363

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: ya. 
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Charts 
 

Regression Standardized Residual
20-2-4

Fr
eq

ue
nc

y

50

40

30

20

10

0

Histogram

Dependent Variable: y

Mean =1.03E-
15�

Std. Dev. =0.
994�

N =363

 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

E
xp

ec
te

d 
C

um
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ro
b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized 
Residual

Dependent Variable: y
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Regression Standardized Predicted Value
20-2-4
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Scatterplot

Dependent Variable: y
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