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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau
diperbuatnya”

“Memulai dengan penuh keyakinan
Menjalankan dengan penuh keikhlasan
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan sungguh – sungguh sampai dirimu merasa
lelah. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S Al-Insyirah : 6-8)

Karya ini penulis persembahkan untuk :
Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran di setiap urusan
Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memotivasi
Kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
Seluruh sahabat dan teman-teman yang mendukung dan selalu memotivasi
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan dampak
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Penelitian ini mengembangkan penelitian
sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Satifa (2017), Yusuf (2018), Fitra (2017),
Nurbawono (2016), Sobri (2018) dan Irham (2011).
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data
sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Metode
pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh. Jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 105 sampel yaitu, 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa
Tengah selama 3 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah rumus efektivitas,
rumus kontribusi dan regresi linear sederhana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sangat efektif dengan rata – rata di atas
100 persen, yaitu 105,98 persen. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil sangat kurang
dengan rata – rata di bawah 50 persen, yaitu 9.09 persen. Kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan
Asli Daerah.

Kata Kunci: efektivitas, kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the effectiveness and
contribution impact of Land and Building Tax for Rural and Urban Sector as a
Own-Source Revenue in the Regency / City of Central Java in 2016 to 2018. This
research developed previous research conducted by Satifa (2017), Yusuf (2018),
Fitra (2017), Nurbawono (2016), Sobri (2018) and Irham (2011).
This type of research is quantitative descriptive using secondary data in
the form of report on realization of regional government budgets. The sampling
method used is sensus sampling method. The number of samples in this study is
105 samples, which is 35 districts / cities that exist in Central Java for 3 years.
The analysis technique used is effectiveness formula, contribution formula and
simple linear regression.
The results of this study indicate that the level of effectiveness of the Land
and Building Tax for Rural and Urban District was very effective with an average
of over 100 percent, which is 105.98 percent. The contribution of the Land and
Building Tax for Rural and Urban District to Own-Source Revenue shows very
less results with an average of under 50 percent, which is 9.09 percent. The
contribution of the Land and Building Tax for Rural and Urban District has a
negative effect for Own-Source Revenue.
Keywords: effectiveness, contribution, Land and Building Tax for Rural and
Urban Sector (PBB-P2), Own-Source Revenue (PAD)
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INTISARI

Masalah penelitian ini adalah bagaimana menganalisis tingkat efektivitas
dan dampak kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Terdapat satu hipotesis dalam penelitian ini yaitu, Kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli
Daerah.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh. Jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 105 sampel yaitu, 35 Kabupaten / Kota di
Provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun. Dalam pengujian menggunakan aplikasi
SPSS.
Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa
tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sangat
efektif. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap
Pendapatan Asli Daerah sangat kurang. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
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