
  1  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam suatu pemerintahan 

yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi 

dibagi menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang pelaksanaan 

tugasnya dibantu oleh perangkat daerah. Era otonomi daerah yang sedang 

berlangsung saat ini, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Tujuannya supaya pemerintah daerah mampu 

mendekatkan layanan kepada masyarakat, serta memudahkan masyarakat untuk 

memantau dan mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya kewenangan tersebut, 

diharapkan Pemerintah Daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk 

penerimaan daerah, salah satunya yaitu pajak dan retribusi daerah, karena 

memang sudah sejak lama menjadi unsur utama dalam Pendapatan Asli Daerah. 

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah 

Jawa Tengah dengan luas 150.368 km2, yang memiliki 21 kecamatan, 406 desa 

dengan total penduduk 1.235.000 jiwa. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati 

terus mengalami peningkatan, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Pati 

Haryanto bahwa indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati dapat dilihat 

dari banyaknya perbankan serta dealer mobil yang ada di Bumi Mina Tani 

(jateng.tribunnews.com). Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari 

penerimaan pajak.    



2    Pajak merupakan sumber utama pendapatan baik pemerintah pusat 

maupun daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta 

pembangunan nasional. Sektor pajak dapat membantu negara untuk 

menyejahterakan warga Indonesia karena pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi 

budgeter dan reguler. Fungsi budgeter berarti pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi 

reguler berarti pajak berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2014:3). Sektor pajak merupakan sumber 

penerimaan terbesar di Indonesia, Pemerintah pastilah setiap tahun akan 

menargetkan pendapatan dari sektor pajak lebih besar lagi. Penerimaan pajak 

secara keseluruhan per 31 Desember 2017 mencapai 1.339,8 triliun rupiah atau 

mencapai 91 persen dari target di APBN Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar 

1.450,9 triliun rupiah. Penerimaan pajak pada tahun 2017 merupakan penerimaan 

pajak tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 penerimaan pajak 

tercapai sebesar 83,3% sementara pada tahun 2016 tercapai sebesar 83,5 % 

(www.kompas.com). Dengan demikian, perlu adanya peningkatan kembali dalam 

sektor perpajakan. 

 Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang 

sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini 

penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Amanah, 2015). Oleh karena itu perlu 

adanya peran serta dan keaktifan dari masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, 

artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu 



3    tanah/bumi/bangunan (Puspita, 2014). Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah orang atau badan yang yang secara nyata mempunyai suatu hak 

atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki 

menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan (Waluyo, 2004: 475). 

Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari manfaat yang 

diperolehnya dengan membayar pajak kepada negara. Perkembangan PBB sektor 

perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 

dengan pasal 84 mulai tahun 2010 (Sunyoto dan Hidayanti, 2011). 

 Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana wajib pajak taat, 

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan (Asriyani dan Susena, 2016). Wajib pajak yang 

tidak patuh akan menghambat penerimaan PBB yang kemudian akan menghambat 

kelancaran pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, agar pembangunan tidak 

terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 

harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan aparatur pajak, sanksi perpajakan, 

pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum.  

Faktor pertama yang menjadi penghambat pembayaran pajak adalah mengenai 

kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai suatu kerelaan 

melaksanakan kewajiban dengan berkontribusi kepada negara dalam menunjang 

pembangunan yang dapat diwujudkan melalui pembayaran pajak tepat waktu dan 



4    tepat jumlah (Nisak dan Satiti, 2018). Menurut Setiaji dan Nisak (2017), 

kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan dari beberapa aspek, yaitu (1) kesadaran 

bahwa pajak merupakan wujud partisipasi dalam melaksanakan pembangunan 

negara; (2) kesadaran bahwa penundaan maupun pengurangan beban pajak sangat 

merugikan negara; dan (3) kesadaran bahwa pajak telah diatur oleh Undang-

Undang dan bersifat memaksa warga negara. 

 Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas 

pelayanan aparatur pajak. Menurut Parera dan Erawati (2017), pelayanan yang 

diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan 

sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak 

bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat 

meingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

(Parera dan Erawati, 2017). 

 Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajibannya yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi 

karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan 

dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak, maka 

sanksi yang akan diberikan juga semakin berat (Mustika dkk., 2016). Dengan 

adanya sanksi tersebut wajib pajak akan merasa lebih merugi apabila tidak 

membayar pajak bumi dan bangunan yang jika melewati jatuh tempo akan 

dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah PBB-P2 terutang perbulan 

(Wahyuningsih dkk., 2017). 



5     Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi 

dan bangunan yaitu pandangan lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada 

di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu terhadap individu 

(Widyastuti, 2015).  Menurut Noviantari dan Setiawan (2018) lingkungan wajib 

pajak dapat mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Jika lingkungan sekitar wajib pajak patuh dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak ikut patuh dan begitu pula 

sebaliknya (Noviantari dan Setiawan, 2018). 

 Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan yaitu pengetahuan perpajakan. Menurut Andriani dalam Juwanti (2017), 

pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum 

dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek 

pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak 

terutang, sampai dengan bagaimana pelaporan pengisian pajak. 

 Faktor keenam yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan 

bangunan yaitu tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Kepercayaan 

adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang 

berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Purnamasari dkk, 

2017). Dalam hal ini kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap politisi 

dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong 

bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Supriyanto, 2013). 



6      Penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati 

pada tahun 2017 telah mencapai 19,629 miliar rupiah dari anggaran yang 

ditetapkan yaitu sebesar 20,015 miliar rupiah atau sekitar 98% dari yang 

ditargetkan. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan 

tahun 2016 dan 2015. Berikut realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pati 

selama tiga tahun terakhir. 

Tabel 1.1. 
Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2015-2017 

Tahun Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Presentase 
(%) 

2015 21.012.584.013 20.491.182.735 97,52 
2016 20.241.459.343 19.788.581.937 97,76 
2017 20.015.802.827 19.629.295.965 98,07 

Sumber: BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2018 

 Dilihat dari persentase realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pati 

selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan 

Pemerintah Kabupaten Pati menurunkan target sehingga terjadi peningkatan 

persentase. Akan tetapi jika dilihat dari segi jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 

dari tahun 2015 ke tahun 2017 terus mengalami penurunan. 

 Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten Pati, pada tahun 2017 

Pemerintah Kabupaten Pati masih menanggung piutang pajak PBB-P2 yang 

belum dibayarkan sebesar 366,016 juta. Hal tersebut dikarenakan masih kurang 

sadarnya masyarakat untuk membayar PBB-P2. 

 Pada tahun 2017 total desa yang telah lunas pembayaran PBB-P2 yaitu 

sebanyak 383 desa yang tersebar di 18 kecamatan (www.pasfmpati.com). Dari 



7    total 406 desa dan 21 kecamatan di Kabupaten Pati yang telah lunas hanya terdiri 

dari 383 desa di 18 kecamatan, yang mengindikasikan bahwa masih kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Bupati Pati Haryanto mengatakan 

bahwa meski Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah 

menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati sejak empat tahun yang 

lalu, namun masih terkendala dengan rendahnya kesadaran masyarakat selaku 

wajib pajak untuk membayar pajak (www.pasfmpati.com). 

 Sebelumnya telah ada penelitian mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2, diantaranya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Nisak dan Satiti (2018) yang hasilnya menyatakan bahwa 

kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan aparatur pajak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hasil tersebut berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafi’ah dan Warno (2018) bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak PBB-P2. Sementara penelitian mengenai kualitas pelayanan aparatur 

pajak diteliti oleh Wahyuningsih dkk. (2017) dan hasilnya yaitu berpengaruh 

positif dan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nafi’ah dan Warno (2017) 

serta penelitian yang dilakukan Wahyuningsih dkk. (2017) diperkuat oleh Jikrillah 

dkk. (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas 

pelayanan aparatur pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak PBB-P2. 

 Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sebelumnya yang telah melakukan penelitian 



8    mengenai sanksi perpajakan yaitu Patmasari dkk. (2016) dimana hasil 

penelitiannya diperoleh bahwa sanksi perpajakan berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2. Namun terdapat perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Parera dan Erawati (2017) yang mana hasilnya 

menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk. 

(2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak PBB-P2, dimana penelitian ini memperkuat penelitian 

yang dilakukan oleh Parera dan Erawati (2017). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2006) menyatakan bahwa 

pandangan lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan 

tetapi, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jikrillah 

dkk. (2017) bahwa pandangan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Selain itu terdapat penelitian yang 

menyatakan bahwa norma subjektif yang diukur melalui pandangan lingkungan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Laksito (2014) yang mana 

penelitian tersebut memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Jikrillah dkk. 

(2017). 

 Sebelumnya terdapat peneliti yang melakukan penelitian mengenai 

pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diantaranya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitrianingsih dkk. (2018) yang hasilnya yaitu 

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-



9    P2. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Salmah (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 

Penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) diperkuat oleh Jikrillah dkk. (2017) 

yang hasilnya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. 

 Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Terdapat beberapa 

penelitian terkait tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk. (2017) yang menyatakan bahwa 

tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Namun penelitian tersebut 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2013), bahwa tingkat 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Wijayanti dan Sasongko (2017) sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Purnamasari (2017) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan pada 

pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-

P2. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya hasil yang 

tidak konsisten sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai 

kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 



10    oleh Nisak dan Satiti (2018) yang dilakukan beberapa penambahan. Perbedaan 

pertama yaitu penambahan variabel independen yang terdiri dari sanksi 

perpajakan, pandangan lingkungan, pengetahuan perpajakan dan tingkat 

kepercayaan pada pemerintah dan hukum. Adanya sanksi perpajakan diharapkan 

wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB-P2.  

 Penambahan variabel pandangan lingkungan yaitu jika lingkungan 

disekitar wajib pajak patuh dalam membayar PBB-P2 maka timbul motivasi wajib 

pajak untuk ikut membayar pajak. Adanya pengetahuan perpajakan maka wajib 

pajak dapat mengetahui tata cara atau prosedur dalam pembayaran PBB-P2 yang 

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel tingkat 

kepercayaan pada pemerintah dan hukum yaitu jika wajib pajak percaya terhadap 

hukum dan pengelolaan pajak oleh pemerintah maka akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Perbedaan yang kedua yaitu dalam penelitian ini studi 

empiris pada Kabupaten Pati, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nisak 

dan Satiti (2018) studi empiris pada Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. 

 Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Determinan Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi 

Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

di Kabupaten Pati”. 

1.2. Ruang Lingkup 

 Mengacu pada latar belakang diatas, supaya tidak terjadi penyimpangan 

dalam pemecahan masalahnya maka ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah : 



11    1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2). 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, 

kualitas pelayanan aparatur pajak, sanksi perpajakan, pandangan lingkungan, 

pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan 

hukum. 

3. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

1.3. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka masalah 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) ? 

2. Apakah kualitas pelayanan aparatur pajak berpengaruh positifterhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ? 

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) ? 



12    4. Apakah pandangan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) ? 

5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-P2) ? 

6. Apakah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten 

Pati. 

2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif kualitas 

pelayanan aparatur pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di 

Kabupaten Pati. 

3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati. 



13    4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif pandangan 

lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten 

Pati. 

5. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif pengetahuan 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati. 

6. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif tingkat 

kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat 

Kabupaten Pati dalam memenuhi kewajiban PBB-P2, dan memberikan 

kesadaran kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan berguna untuk 

pembangunan di wilayah Kabupaten Pati. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati 

 Bagi Pemerintah Kabupaten Pati, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan dalam mengevaluasi penilaian terhadap kepatuhan 

wajib pajak dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan pendapatan asli daerah. 

 



14    3. Bagi Pemerintah Pusat 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dalam menilai 

kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PBB-P2 serta terus mendorong 

pemerintah daerah untuk menggerakkan masyarakatnya agar patuh dalam 

membayar PBB-P2. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya.  


