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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal yang baik, jangan terus 

bertanya apa yang mungkin terjadi. Tapi beranikan diri” 
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INTISARI 

 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imabalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat juga pajak daerah yang dibagi menjadi 2, 

yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota, dimana pajak kabupaten/ kota 

salah satunya meliputi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak 

bumi dan bangunan termasuk jenis pajak di Indonesia yang sangat potensial, 

dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memilikinya sehingga jumlah 

wajib pajak bumi dan bangunan lebih banyak. Dan penerimaan pajak bumi dan 

bangunan dapat optimal apabila wajib pajaknya patuh dalam membayarnya. 

Kepatuhan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa pengaruh yaitu: sikap, 

kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. 

Dalam penelitian terdahulu Budhiartama dan Jati (2016) hasil sikap  

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan membayar PBB, namun pada 

penelitian Tuwo (2016) sikap tidak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan 

membayar PBB. Penelitian kesadaran wajib pajak yang telah dilakukan oleh 

Budhiartama dan Jati (2016), Setiaji dan Nisak (2017) bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan membayar PBB, namun 

pada Syaiful (2016) hasil kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada 

kepatuhan membayar PBB. Dan penelitian pengetahuan perpajakan yang telah 

dilakukan oleh Budhiartama dan Jati (2016) bahwa pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan membayar PBB, namun pada 

penelitian Liyani, dkk. (2017) pengetahuan tidak berpengaruh pada kepatuhan 

membayar PBB. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini rumusan masalahnya 

yaitu “Apakah sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan 

berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa 

Karangrejo kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?”.  

Kajian pustaka kemudian menghasilkan 3 hipotesis. Pertama, ada 

pengaruh positif dan signifikan sikap pada kepatuhan membayar pajak bumi dan 

bangunan. Kedua, ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak pada 

kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Ketiga, ada pengaruh positif dan 

signifikan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan 

bangunan. 

Responden penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di desa 

karangrejo kecamatan bonang kabupaten demak. Jumlah sampel yang diambil 

sebanyak 94 responden, metode pengambilan sampel adalah “Sampling Random 

Sampling”. Kemudian teknik analisis dengan analisis regresi linier berganda 

dengan program SPSS Windows 16.0. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

seluruh hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sikap, 

kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan 

membayar pajak bumi dan bangunan di desa karangrejo kecamatan bonang 

kabupaten demak. 
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