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SURVEI MASYARAKAT RT 01/01 DESA MEKARWANGI DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB)

Oksya Muhammad Fadhillah
XII IPS
161710060

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat RT
01/01 Desa Mekarwangi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peneliti
ini juga ingin mengetahui faktor apa yang membuat para masyarakat RT 01/01 dalam
membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Pada era sekarang ini di lingkungan
daerah maupun perkotaan marak adanya PBB yang selalu meningkat harganya ini
membuktikan tanah setiap tahun selalu meningkat harganya di Indonesia.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuesioner dengan
cara membagikan angket berupa pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh para
responden, selain itu penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian noneksperimental. Non eksperimental adalah penelitian yang bertujuan untuk mengamati
dan mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi pada lingkungan sosial.
Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh menggunakan rumus mean,
modus, median, diperoleh hasil penelitian bahwa “Survei masyarakat RT 01/01 Desa
Mekarwangi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” sudah cukup baik
dikarnakan, Para responden menjawab bahwa 68% Pajak Bumi dan Banguan (PBB)
sangatlah penting. Karna responden memiliki tanggung jawab sebagai WNI yang
mengahruskan membayar PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan) sebanyak 68%, Akan
tetapi yang menyebabkan responden terlambat ialah tidak adanya uang sebanyak 66%.
Sehingga responden terkadang terlambat dalam membayar pbb sebanyak 44%, Untuk
responden yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kebanyakan membayar
tanah sebanyak 62%.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Perkembangan zaman sangatlah pesat dan cepat bisa kita rasakan dilihat
dari perkembangan harga tanah setiap tahun selalu naik dan banyak masyarakat
yang membangunkan rumahnya dengan besar atau mewah yang menyebabkan
PBB semakin mahal atau tinggi.
Pajak Bumi Bangunan (PBB) ialah kewajiban seluruh masyarakat
Indonesia, terlebih yang memiliki rumah harus membayar PBB tersebut dalam
waktu satu tahun sekali, karena pembayaran PBB tersebut bisa meningkatkan
APBN/APBD sebuah negara yang menjadikan keuangan negara atau daerah
tersebut meningkat dan baik. Dengan membayar PBB masyarakat akan
menerima imbalan balik seperti infrastruktur dan mengurangi angka
kemiskinan di masyarakat dan memperbaiki fasilitas rumah sakit pemeritah
(RSUD), seperti halnya PBB untuk wilayah Kab. Bekasi yang setiap tahun
selalu meningkat grafik pembayaran PBBnya, yang menyebabkan Kab.Bekasi
bisa mengalahkan seluruh provinsi atau kabupaten lainnya dan menjadi nomor
dua pembayar PBB terbesar setelah Bandung, dikarnakan di wilayah Kab.
Bekasi memiliki MM2100 dan EJIP dan lain-lainnya seperti mall, apartment,
tempat rekreasi, perumahan dan ditambah di wilayah Kab. Bekasi sedang di
bangun Meikarta dan mall yang menyebabkan Kab.Bekasi semakin meningkat
dalam pendapatan sektor PBB, dan menjadikan anggaran APBD Kab. Bekasi
menjadi besar.
Kab. Bekasi tahun 2018 mendapatkan PAD 1,8 Triliun pada bulan
Januari dan pada bulan September Kab. Bekasi mendapatkan PAD 2 Triliun
yang dikarenakan pemerintah Kab. Bekasi di bagian BAPENDA menggenjot
objek pajak, yang menyebabkan PAD Kab. Bekasi meningkat dari tahun lalu
yang mendapati PAD 1,7 Triliun.
Disamping hal tersebut yang membawa nama Kab. Bekasi yang
terbilang pendapatan anggaran PBB terbesar dan APBD terbesar masih saja
beberapa masyarakat di wilayah tersebut masih suka saja tidak membayar pajak
atau bersembunyi dari pajak atau masyarakat tersebut kurang mampu tetapi
mempunyai rumah yang menyebabkan harus membayar PBB tersebut, padahal
kalau masyarakat tidak menepati membayar pajak (PBB) atau selalu tak sesuai
tanggal yang ada di SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) itu akan
terkena denda yang setiap saat terus membengkak atau menjadi pembayaran
PBB menjadi lebih mahal dan pada tahun 2018 pemerintah di bagian
BAPENDA mengeluarkan Perda no 8 tahun 2018 yang telah di keluarkan oleh
1
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Kemendagri dan disah kan oleh DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
yaitu sanksi di sitanya objek pajak yang telah menunggak atau tidak membayar
objek pajak pada waktu yang telah di tetapkan.
Disetiap negara pajak bumi bangunan (PBB) ataupun pajak yang
lainnya itu sangat lah di pantau atau diwajib kan karna dari masyarakat
membayar pajak negara bisa sangatlah maju, contoh saja Jepang dan Jerman
yang mewakili Asia Tenggara dan Eropa sebagai negara yang maju.
Pada zaman sekarang ini, membayar PBB sangat lah mudah yang
menjadikan masyarakat tidak bisa mengeluh lagi karna jauh atau membuat
alasan lain, dikarenakan setiap tahun pemerintah di bagian BAPENDA itu
selalu mendengarkan keluhan masyarakat yang menjadikan keluhan tersebut
sebagai masukan untuk kedepannya membayar PBB dengan mudah, dan
sekarang jajaran BAPENDA sudah memudahkan pembayaran PBB yang
menyebabkan masyarakat sudah tidak bisa mengeluh karena jauh atau alasan
lain di zaman sekarang atau di tahun ini pembayaran PBB sangatlah mudah,
dikarnakan sekarang para PNS di bagian BAPENDA akan mememudahkan
masyarakat dengan datang ke RT/RW di daerah kalian yang menjadikan
masyarakat bisa membayar PBB melewati RT/RW dan nanti PNS BAPENDA
akan mendatangi RT/RW daerah kalian tanpa ada tambahan biaya untuk
RT/RW dan PNS BAPENDA nya karena di pemerintahan sekarang hal itu
sangatlah dilarang yang menyebabkan PNS tersebut bisa terkena OTT/Cyber,
yang menjadikan masyarakat membayar PBBnya harus pas dengan jumlah
yang tercantum pada lampiran SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang)
PBB tersebut.
Namun masih ada saja RT/RW dan PNS yang di tugaskan meminta
uang tambahan untuk jalan, yang menyebabkan masyarakat harus melaporkan
ke pihak berwajib atau ke kepala BAPENDA karna hal tersebut sangat lah
dilarang karena termasuk korupsi yang bisa merugikan nama baik dari
Kab.Bekasi dan BAPENDA.
Berkaitan dengan adanya fenomena tersebut, maka saya tertarik untuk
menyusun sebukah karya tulis dengan judul “Survei masyarakat RT 01/01 Desa
Mekarwangi Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB)”.
B. Identifikasi Masalah
Bedasarkan latar belakang masalah diatas
mengindentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

penulis

dapat

1. Masih banyak masyarakat RT 01/01 Desa Mekarwangi yang tidak ingin
membayar PBB.

3

2. Masih banyak masyarakat RT 01/01Desa Mekarwagi yang tidak sesuai
pembayaran PBBnya yang sudah di tetapkan waktunya.
3. Di tahun ini yang sistemnya sudah dipermudah dan sudah disosialisaikan pada
seluruh desa di wilayah Kab.Bekasi,masih saja banyak masyarakat yang
mengeluh soal membayar PBB di RT 01/01 Desa Mekarwangi.
C. Pembatasan Masalah
Dari judul di atas, maka penulis menyimpulkan masalah untuk
memudahkan atau menghindari perluasan pembahasan karya tulis ini. Maka
penulis menyimpulkan masalah pada karya tulis ini adalah ”Faktor Penyebab
Masyarakat RT Desa Mekarwangi Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).”
D. Rumusan Masalah
Untuk menghindari perluasan pengertian terhadap masalah yang diteliti
maka penulis menyimpulkan permasalahan sebagai berikut “Faktor Penyebab
Masyarakat RT Desa Mekarwangi Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)?”
E. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
a. Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat RT 01/01 Desa
Mekarwangi yang masih lalai dalam membayar PBB dan selalu beralasan
dalam membayar PBB.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui manfaat membayar pajak (PBB) bagi masyarakat RT
01/01 Desa Mekarwangi.
b. Untuk
mengetahui alasan membayar pajak (PBB) bagi masyarakat RT
01/01 Desa Mekarwangi.
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F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat RT 01/01 Desa Mekarwangi
yang masih lalai dalam membayar PBB dan selalu beralasan dalam membayar
PBB.
2. Untuk mengetahui alasan membayar pajak (PBB) bagi masyarakat RT 01/01
Desa Mekarwangi.
3. Sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk disempurnakan dan
dibandingkan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Survei
Survei (survey) atau lengkapnya self-administered survey adalah
metode Pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan
kepada responden individu.

Singarimbun (1991) mengungkapkan pengertian mengenai survei,
beliau mengatakan bahwa survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari
satu populasi dan biasanya menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan
data. Dari berbagai devinisi tentang survei tersebut di atas dapat di simpulkan
bahwa survei merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan suatu kepastian informasi (seperti : jumlah orang, persepsi atau
pesan-pesan tertentu), dengan cara mengambil sempel dari satu populasi dan
biasanya menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

Nan Lin merumuskan pengertian survey sebagai berikut:
“The survey is data-collection method in which an instrument is used to used
to solicit responses from a sample of respondents.

Menurut pendapat saya survey itu penelitian yang mengharuskan kita
melihat lingkungan sekitar dan kita meneteliti atau mengecek setiap harinya
atau setiap minggu,bulan,dan tahun. Sehingga penelitian tersebut mendapatkan
kepastian dan kebenaran informasi yang di survey.
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2. Pajak
Pajak adalah kewajiban warga negara yang harus dibayarkan pada
pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus membayar pajak
sesuai nominal yang ditentukan.

Pajak juga memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda beda,seperti
berikut:


Pajak Penghasilan (PPh) ialah: kewajiban warga negara yang harus
dibayarkan pada pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita
harus membayar pajak sesuai nominal yang ditentukan.



Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPNBM) ialah: pajak atas transaksi jual beli yang di lakukan oleh
individu atau badan. Biasanya saat kita berbelanja membeli suatu
barang, dalam tagihan pembayaran sudah dikenakan pajak PPN sebesar
10%. Selain itu juga ada istilah pajak penjualan barang mewah disingkat
PPNBM.



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah: merupakan jenis pajak yang
dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB
dikenakan pada rumah, tempat tinggal dan bangunan lain.



Bea Materai (BM) ialah: merupakan pajak yang dikenakan atas
dokumen. Yang dimaksud dokumen pada bea materai adalah dokumen
yang bersifat perdata dan dokumen untuk pengadilan.

3. Faktor – faktor penyebab masyarakat tidak mau membayar pajak


Tidak mempunyai uang saat waktu pembayaran.



Tidak ada waktu untuk membayar.



Tidak mempunyai internet untuk membayar secara online.



Tidak ada kendaran baik pribadi maupun umum untuk pergi ke kantor
BAPENDA.
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4. Pengertian Pajak Bumi Bangunan (PBB)
Pajak Bumi (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan
bangunan. Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan
bedasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun
1994
5. Objek PBB yang terkena Pajak




Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubh bumi yang ada di
pedalaman serta laut wilayah indonesia.
Contoh : sawah, lading, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
Bangunan : konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan perairan.
Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung
bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga,
taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam
renang, anjungan minyak lepas pantai.

6. Objek PBB yang tidak dikenakan pajak








Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid,
gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis
dengan itu.
Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang
belum dibebani suatu hak.
Digunakan oleh perwakilan diplomatik bedasarkan asas perlakuan
timbal balik.
Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi international yang
ditentukan oleh mentri keuangan.
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7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:






Mempunyai suatu ha katas bumi.
Memperoleh manfaat atas bumi.
Memiliki bangunan.
Menguasai bangunan.
Memperoleh manfaat atas bangunan.

8. Cara mendaftarkan Objek PBB
Orang atau badan yang menjadi subjek PBB harus
mendaftarkan Objek pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau
kantor pelayanan penyeluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) yang
wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan
formulir surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang tersedia gratis
di KPP atau KP2KP setempat.
9. Dasar Pengenaan PBB
Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai jual Objek Pajak (NJOP),
NJOP ditetapkan per wilayah bedasarkan keputusan Mentri keuangan
(sri mulyani) dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta
memperhatikan:






Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar.
Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
Nilai perolehan baru.
Penentuan nilai jual objek pajak pengganti
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B. Hipotesa
Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis penulis
menyimpulkan bahwa masih banyak warga RT 01/01 Desa Mekarwangi
yang tidak peduli membayar PBB dengan beberapa factor yang sudah
dijelaskan di atas.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Penelitian menurut Parson adalah pencarian atas sesuatu(inkuiri) secara
sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalahmasalah yang dapat dipecahkan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa penelitian ada
jika terdapat masalah. Masalah tersebut yang nantinya akan peneliti teliti untuk
penelitiannya. Masalah yang diteliti pun harus berupa fakta dan tidak bisa dibuatbuat, jika dibuat-buat penelitian akan gagal dan peneliti tidak bisa menemukan
jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut.
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari
buku berjudul Dasar Metodologi Penelitian kuantitatif memiliki pengertian yaitu
yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran
terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Sehingga peneliti harus
membuat pertanyaan terlebih dahulu berupa angket yang akan di jawab atau di isi
oleh para responden yang sudah terpilih. Setelah responden menjawab semua
pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti, peneliti akan menghitung semua jawaban
untuk mendapatkan hasil presenase yang di lakukannya.
Peneliti juga menggunakan metode survey untuk mencari responden yang akan
diberikan pertnyaan yang nantinya akan di jawab. Survey sendiri memiliki pengertian
penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada
setiap orang, kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti di catat, di olah, dan
di analisis. Pertanyaan tersebut yang nantinya akan ditanyakan dan kemudian akan di
jawab oleh responden yang sudah dipilih oleh peneliti.
B. Definisi Operasional
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variable tunggal. Hadari
Nawawi (1996:58) variable tunggal adalah himpunan sejumlah gejala yang
memiliki berbagai aspek atau kondisi di dalamnya yang berfungsi mendominasi
dalam kondisi atau masalah tanpa dihubungkan dengan lainnya.
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C. Populasi dan Sampel
Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, bendabenda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek
perhatian. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah seluruh masyarakat RT 01/01
Desa Mekarwangi yang berjumlah 920 jiwa dan 250 KK (Kartu Keluarga).
Sampel penelitian menurut Suharsimi (1998:115) adalah sebagian atau
wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan
menggunakan teknik sampel random. Sampel random adalah Peneliti mencampur
subyek-subyek dalam populasi yang dianggap sama, dengan demikian peneliti
memiliki hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan
dipilih sebagai sampel. Untuk mempermudah penelitian maka peneliti mengambil
sampel sebanyak 50 responden.
D. Instrument dan Bahan Penelitian
Instrument yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner atau yang
biasa di sebut angket. Angket menurut Nurkancana (1993:45) adalah kuesioner
sebagai metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan suatu daftar
pertanyaan tertulis kepada sejumlah individu, dan individu-individu yang
diberikan pertanyaan tersebut diminta untuk memberikan jawaban tertulis pula.
Teknik ini digunakan peneliti karena lebih mudah untuk dibuat dengan waktu
penyelesaian yang singkat.
Teknik ini tepat sebagai alat untuk memperoleh sejumlah data dari
masyarakat RT01/01 Desa Mekarwangi yang berjumlah banyak dan masalah yang
beragam serta mencegah terjadinya jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan
dalam pengisian daftar pertanyaan.
Dalam penelitian ini angket akan dijawab oleh responden masyarakat
RT 01/01 Desa Mekarwangi yang berupa lembaran pertanyaan sebanyak 20 soal
yang harus dijawab responden.
E. Cara Penelitian
Pertama yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan sampel adalah
mencari populasi dari masyrakat RT 01/01 Desa Mekarwangi yang melalui Pak
RT setempat, dan warga yang berjumlah 920 jiwa dan 250 KK (Kartu Keluarga).
Dari 920 jiwa, peneliti hanya mengambil 50 jiwa.
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Untuk memperoleh sampel tersebut peneliti menggunakan cara teknik
sampel random. Pertama, Peneliti mencampur subyek-subyek dalam populasi
yang dianggap sama, dengan demikian peneliti memiliki hak yang sama kepada
setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih sebagai sampel.
Selanjutnya, peneliti mebuat kuesioner atau angket yang jawabannya
berupa pilihan ganda dan peneliti menyebarkan angket ke masyarakat RT 01/01
Desa Mekarwangi sesuai dengan sampel yang diambil. Dalam penyebaran agket,
peneliti menyebarkan menggunakan metode random/acak. Setelah itu, peneliti
kembali mengambil angket yang telah diisi oleh responden.
F. Tempat dan Waktu
Peneliti melakukan penelitian yang bertempatan di Desa Mekarwangi RT
01/01 Kec.Cikarang Barat.
Waktu yang dilaksanakan mulai dari pertengahan bulan September
sampai dengan awal Oktober tahun 2018.
G. Analisis Data

Dari penjabaran diatas, maka analisis hasil yang akan dilakukan
penelitian diantaranya:
a. Mean adalah bilangan yang berasal dari seluruh kategori dibagi jumlah
banyaknya subjek.
Rumusnya:
x̄ =




X1 + X2 + X3 + X4
N

Keterangan:
X :Besarnya bilangan berturut-turut
N :Besarnya frekuensi

b. Median adalah titik tengah yang membagi seluruh bilangan data menjadi dua
bagian sama besar.
Median =

N
2

13

c. Modus adalah skor paling banyak yang diperoleh subjek. Modus merupakan
ukuran-ukuran pemusatan yang menunjukan frekuensi pada suatu perangkat
data.
(murdiyatmoko, Janu: “ Memahami dan mengkaji masyarakat sosiologi”)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Apa jenis kelamin anda ?
Kategori

F

FK

%

%K

Laki - laki

39

39

78%

78%

Perempuan

11

50

22%

22%

Jumlah

50

100%

Modus : 39
Jadi, jenis kelamin terbanyak pada jawaban “ Laki – Laki”

Mean : (39 + 11) : 2 = 45
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Perempuan”

Median : (39 + 11) :2 = 45
Jadi, jenis kelamin tengahnya terdapat pada jawaban “ Perempuan “
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2. Berapa usia anda ?
Kategori

F

FK

%

%K

22 - 25

3

3

6%

6%

25 - 30

18

21

36%

36%

>30

29

50

58%

58%

Jumlah

50

100%

Modus : 29
Jadi, nilai terbanyak terdapat pada jawaban “ >30 “

Mean : (3 + 18 + 29) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ 25 - 30 “

Median : (3 + 18 + 29) : 2 = 25
Jadi, nilai tengahnya terdapat pada jawaban “ >30 “
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3. Apa pekerjaan anda saat ini ?
Kategori

F

FK

%

%K

Karyawan
swasta

12

12

24%

24%

wiraswasta

25

37

50%

50%

Lainnya

13

50

26%

26%

Jumlah

50

100%

Modus : 25
Jadi, pekerjaan terbanyak terdapat pada jawaban “ Wiraswasta “

Mean : (12 + 25 + 13) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Wiraswasta “

Median : (12 + 25 + 13) : 2 = 25
Jadi, pekerjaan tengahnya terdapat pada jawaban “ Wiraswastra
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4. Apakah anda mengetahui PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
kategori

F

FK

%

%K

Sedikit tahu

16

16

32%

32%

Tahu

31

47

62%

62%

Sangat tahu

3

50

6%

6%

Jumlah

50

100%

Modus : 31
Jadi, mengetahui PBB terbanyak pada jawaban “ Tahu “

Mean : (16 + 31 + 3) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Tahu “

Median : (16 + 31 + 3) : 2 = 25
Jadi, mengetahui PBB tengahnya pada jawaban “ Tahu “
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5. Apakah anda mengerti cara membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Mengerti

31

31

62%

62%

Sangat
mengerti

2

33

4%

4%

Kurang
mengerti

17

50

34%

34%

Jumlah

50

100%

Modus : 31
Jadi, mengerti cara membayar PBB terbanyak pada jawaban “ Mengerti “

Mean : (31 + 2 + 17) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Kurang Mengerti “

Median : (31 + 2 + 17) : 2 = 25
Jadi, mengerti cara membayar PBB tengahnya pada jawaban “ Mengerti “
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6. Apakah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) penting bagi anda ?
Kategori

F

FK

%

%K

Sangat
penting

34

34

68%

68%

Tidak penting

0

0

0%

0%

Biasa saja

16

50

32%

32%

Jumlah

50

100%

Modus : 34
Jadi, PBB penting bagi masyarakat terbanyak pada jawaban “ Sangat Penting “

Mean : (34 + 0 + 16) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Sangat Penting “
Median : (34 + 0 + 16) : 2 = 25
Jadi, PBB penting bagi masyarakat tengahnya pada jawaban “ Sangat Penting
“
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7. Apakah anda mengetahui manfaat membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
?
Kategori

F

FK

%

%K

Sangat tahu

9

9

18%

18%

Cukup tahu

31

40

62%

62%

Tidak tahu

10

50

20%

20%

Jumlah

50

100%

Modus : 31
Jadi, manfaat membayar PBB terbanyak pada jawaban “ Cukup Tahu “

Mean : (9 + 31 + 10) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Cukup Tahu “
Median : (9 + 31 + 10) : 2 = 25
Jadi, manfaat membayar PBB tengahnya pada jawaban “ Cukup Tahu “
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8. Dimana anda biasa membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

RT/RW

13

13

26%

26%

Kantor
Bapenda

17

30

34%

34%

Online

20

50

40%

40%

Jumlah

50

100%

Modus : 20
Jadi, dimana membayar PBB terbanyak pada jawaban “ Online “

Mean : (13 + 17 + 20) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Kantor Bapenda “

Median : (13 + 17 + 20) : 2 = 25
Jadi, dimana membayar PBB tengahnya pada jawaban “ Kantor Bapenda”
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9. Apakah anda pernah bermasalah dalam PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Iya

3

3

6%

6%

Tidak

31

34

62%

62%

KadangKadang

16

50

32%

32%

Jumlah

50

100%

Modus : 31
Jadi, pernah bermasalah dalam PBB terbanyak pada jawaban “ Tidak ”

Mean : (3 + 31 + 16) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Tidak “

Median : (3 + 31 + 16) : 2 = 25
Jadi, pernah bermasalah dalam PBB tengahnya pada jawaban “ Tidak “
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10. Bagaimana pendapat anda tetang masyarakat kurang mampu yang diharuskan
membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Diberikan
keringanan

39

39

78%

78%

Dibiarkan
saja
Lainnya

3

42

6%

6%

8

50

16%

16%

Jumlah

50

100%

Modus : 39
Jadi, pendapat masyarakat yang kurang mampu terbanyak pada jawaban “
Diberikan Keringanan “
Mean : (39 + 3 + 8 ) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Diberikan Keringanan “

Median : (39 + 3 + 8) : 2 = 25
Jadi, pendapat masyarakat yang kurang mampu tengahnya pada jawaban “
Diberikan Keringanan “
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11. Apakah anda mengetahui sanksi apabila anda tidak membayar pbb atau tidak
tepat waktu membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangun) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Sudah tahu

13

13

26%

26%

Cukup tahu

14

27

28%

28%

Tidak tahu

23

50

46%

46%

Jumlah

50

100%

Modus : 23
Jadi, sanksi apabila masyarakat tidak bayar atau tidak tepat terbanyak pada
jawaban “ Tidak Tahu “

Mean : (13 + 14 + 23) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Tidak Tahu “

Median : (13 + 14 + 23) : 2 = 25
Jadi, sanksi apabila masyarakat tidak bayar atau tidak tepat tengahnya pada
jawaban “ Tidak Tahu “
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12. Apakah anda sering terlambat dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) pada waktu yang ditetapkan di SPPT ?
Kategori
Iya pernah
Kadang
kadang

F

FK

%

%K

9

9

18%

18%

31

44%

44%

50

38%

38%

– 22

Tidak pernah

19

Jumlah

50

100%

Modus : 22
Jadi, masyarakat sering terlambat dalam membayar PBB terbanyak pada
jawaban “ Kadang – Kadang “
Mean : (9 + 22 + 19) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Kadang – Kadang “

Median : (9 + 22 + 19) : 2 =25
Jadi, masyarakat sering terlambat dalam membayar PBB tengahnya pada
jawaban “ Kadang – Kadang “
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13. Apa yang menyebabkan anda terlambat dalam membayar PBB (Pajak Bumi
dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Tidak
waktu

ada 2

2

4%

4%

Tidak
uang

ada 33

35

66%

66%

Lainnya

15

50

30%

30%

Jumlah

50

100%

Modus : 33
Jadi, menyebabkan masyarakat terlambat dalam membayar PBB terbanyak
pada jawaban “ Tidak Ada Uang “

Mean : (2 + 33 + 15) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Lainnya “

Median : (2 + 33 + 15) : 2 = 25
Jadi, menyebabkan masyarakat terlambat dalam membayar PBB tengahnya
pada jawaban “ Tidak Ada Uang “
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14. Apakah anda sudah rutin dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Sudah

26

26

52%

52%

- 13

39

26%

26%

Belum

11

50

22%

22%

Jumlah

50

Kadang
kadang

100%

Modus : 26
Jadi, masyarakat sudah rutin dalam membayar PBB terbanyak pada jawaban
“ Sudah “

Mean : (26 + 13 + 11) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Sudah “

Median : (26 + 13 +11) = 25
Jadi, masyarakat sudah rutin dalam membayar PBB tengahnya pada jawaban
“ Sudah “
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15. Apa motivasi anda dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Tanggung
34
jawab sebagai
WNI

34

68%

68%

Terpaksa
dalam
mematuhi
peraturan

7

41

14%

14%

Lainnya

9

50

18%

18%

Jumlah

50

100%

Modus : 34
Jadi, motivasi dalam membayar PBB terbanyak pada jawaban “ Tanggung
Jawab Sebagai WNI “

Mean : (34 + 7 + 9) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Tanggung Jawab Sebagai WNI “

Median : (34 + 7 + 9) : 2 = 25
Jadi, motivasi dalam membayar PBB tengahnya pada jawaban “ Sebagai
Tanggung Jawab Sebagai WNI “
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16. Sejak kapan anda mengetahui mengenai pembayaran pajak khususnya PBB
(Pajak Bumi dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Sejak SMA

26

26

52%

52%

Sejak Kuliah

1

27

2%

2%

Lainnya

23

50

46%

46%

Jumlah

50

100%

Modus : 26
Jadi, sejak kapan masyarakat mengetahui pembayaran PBB terbanyak pada
jawaban “ Sejak SMA “
Mean : (26 + 1 + 23) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Lainnya “

Median : (26 + 1 + 23 ) : 2 = 25
Jadi, sejak kapan masyarakat mengetahui pembayaran PBB tengahnya pada
jawaban “ Sejak SMA “

30

17. Darimana anda tahu mengenai pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
?
Kategori

F

FK

%

%K

Teman

2

2

4%

4%

Keluarga

22

24

44%

44%

Lainnya

26

50

52%

52%

Jumlah

50

100%

Modus : 26
Jadi, darimana masyarakat tahu mengenai pembayaran PBB terbanyak pada
jawaban “ Lainnya “
Mean : (2 + 22 + 26) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Keluarga “

Median : (2 + 22 + 26) : 2 = 25
Jadi, darimana masyarakat tahu mengenai pembayaran PBB tengahnya pada
jawaban “ Lainnya “
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18. Menurut anda berapakah jangka waktu pembayaran PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) ?
Kategori

F

1
Tahun 47
sekali
1
Bulan 3
sekali
1
Minggu 0
sekali

Jumlah

50

FK

%

%F

47

94%

94%

50

6%

6%

0

0%

0%

100%

Modus : 47
Jadi, jangka waktu membayar PBB terbanyak pada jawaban “ 1 Tahun Sekali “

Mean : (47 + 3 + 0) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ 1 Tahun Sekali “

Median : (47 + 3 + 0) : 2 = 25
Jadi, jangka waktu membayar PBB tengahnya pada jawaban “ 1 Tahun Sekali
“
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19. Apakah anda tahu jenis – jenis PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
Kategori

F

FK

%

%K

Iya tahu

24

24

48%

48%

Kurang tahu

18

42

36%

36%

Tidak tahu

8

50

16%

16%

Jumlah

50

100%

Modus : 24
Jadi, masyarakat mengetahui jenis-jenis PBB terbanyak pada jawaban “ Iya
Tahu “

Mean : (24 + 18 + 8) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Kurang Tahu “

Median : (24 + 18 + 8) : 2 = 25
Jadi, masyarakat mengetahui jenis-jenis PBB tengahnya pada jawaban “ Iya
Tahu “
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20. Jenis PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) apa yang anda bayar ?
Kategori

F

FK

%

%K

Rumah

10

10

20%

20%

Tanah

31

41

62%

62%

Lainnya

9

50

18%

18%

Jumlah

50

100%

Modus : 31
Jadi, jenis PBB yang masyarakat bayar terbanyak pada jawaban “ Tanah “

Mean : (10 + 31 + 9) : 3 = 17
Jadi, rata-ratanya terdapat pada jawaban “ Tanah “

Median : (10 + 31 + 9) : 2 = 25
Jadi, jenis PBB yang masyarakat bayar tengahnya pada jawaban “ Tanah “
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B. Analisi Hasil
Dari hasil pengolahan data diatas maka dapat dianalisis sebagai
berikut.
Dalam penelitian ini untuk responden Laki – laki 78% dan Perempuan 22%
sehingga responden laki laki lebih banyak dari pada responden perempuan.
Rata rata responden yang menjawab telah berumur >30, sebanyak 58%. Para
responden menjawab bahwa 68% Pajak Bumi dan Banguan (PBB) sangatlah
penting. Karna responden memiliki tanggung jawab sebagai WNI yang
mengahruskan membayar PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan) sebanyak 68%.
Akan tetapi yang menyebabkan responden terlambat ialah tidak adanya uang
sebanyak 66%. Sehingga responden terkadang terlambat dalam membayar pbb
sebanyak 44%. Untuk responden yang membayar PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) kebanyakan membayar tanah sebanyak 62%. Dan responden
mengetahui jangka waktu pembayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) selama
1 Tahun sekali sebanyak 94%. Dan responden biasa membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Secara online sebanyak 40%. Sehingga responden tidak
pernah bermasalah dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
sebanyak 62%. Responden yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 50%.
Responden yang mengerti tata cara membayar PBB sebanyak 62%. Dan
responden sebanyak 62% tahu apa itu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Sehingga responden cukup tahu manfaat membayar PBB ( Pajak Bumi dan
Bangunan) sebanyak 62%. Dan responden berpendapat untuk masyarakat yang
kurang mampu untuk diberi keringanan dalam membayar PBB (Pajak Bumi
dan Bangunan) sebanyak 78%. Tetapi responden tidak mengetahui sanksi
apabila telat membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan tidak membayar
PBB sebanyak 46%. Dan tetapi responden sudah rutin dalam membayar PBB
(Pajak Bumi dan Bangunan) sebanyak 52%. Responden mengetahui tentang
pembayaran PBB dan tentang PBB sejak SMA sebanyak 52%. Dan responden
juga mengetahui jenis – jenis PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebanyak 48%.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data hasil pengelolahan angket diuraikan di atas,
dapat disimpulkan bahwa ternyata masyarakat RT 01/01 Desa Mekarwangi
mayoritas berumur >30 tahun dan berprofesi sebagai wiraswasta. Sebagaian
besar sudah mengetahui apa itu PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ). Selain
mengetahui dengan baik apa itu PBB, mereka pun mengetahui cara membayar
PBB. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai manfaat dari membayar PBB
(Pajak Bumi dan Bangunan) sudah cukup baik. Di lain sisi, masyarakat lebih
memilih membayar PBB dengan sistem online. Dan masyarakat tidak pernah
bermasalah dalam membayar PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan). Dengan
demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarkat sudah mengetahui
dengan baik dan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PBB (Pajak
Bumi dan Bangunan).

B. Saran
1. Untuk masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk membayar
PBB tepat pada waktunya.
2. Masyrakat yang sudah taat membayar PBB untuk di pertahankan.
3. Dengan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah
(BAPENDA) untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB
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LAMPIRAN ANGKET

SURVEI MASYARAKAT RT 01/01 DESA MEKARWANGI DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB)

1. Apa jenis kelamin anda ?
a. Laki-laki

b. Perempuan

2. Berapakah usia anda ?
a. 22-25

b. 25-30

c. >30

3. Apa pekerjaan anda saat ini ?
a. Karyawan swasta

b. Wiraswasta

c.Lainnya

4. Apakah anda mengetahui PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan) ?
a. Sedikit tahu

b. Tahu

c. Sangat tahu

5. Apakah anda mengerti cara membayar PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan)
?
a. Mengerti

b. Sangat mengerti

c. Kurang mengerti

6. Apakah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) penting bagi anda?
a. Sangat penting

b. Tidak penting

c. Biasa saja

7. Apakah anda mengetahui manfaat membayar PBB ( Pajak Bumi dan
Bangunan) ?
a. Sangat tahu

b. cukup tahu
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c.Tidak tahu

8. Dimana anda biasa membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
a. RT/RW

b.Kantor Bapenda

c.Online

9. Apakah anda pernah bermasalah dalam PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan)
a. Iya

b. Tidak

c.Kadang-kadang

10. Bagaimana pendapat anda tentang masyarakat kurang mampu yang
diharuskan membayar PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan) ?
a. Diberikan keringanan

b. Dibiarkan saja

c. Lainnya

11. Apakah anda mengetahui sanksi apabila anda tidak membayar pbb atau
tidak tepat waktu membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
a. Sudah tahu

b. Cukup tahu

c. Tidak tahu

12. Apakah anda sering terlambat dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) pada waktu yang ditetapkan ?
a.Iya

b. Kadang-kadang

c. Tidak

13. Apa yang menyebabkan anda terlambat dalam membayar PBB (Pajak
Bumi dan Bangunan) ?
a.Tidak ada waktu

b. Tidak ada uang

c. Lainnya

14. Apakah anda sudah rutin dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) ?
a. Sudah

b. Kadang-kadang

c.Belum

15. Apa motivasi anda dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
a.Tanggung jawab sebagai WNI b.Terpaksa dalam mematuhi peraturan
Lainnya
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c.

16. Sejak kapan anda mengetahui mengenai pembayaran pajak khususnya
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
a. Sejak SMA

b. Sejak Kuliah

c. Lainnya

17. Darimana anda tahu mengenai pembayaran PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) ?
a.Teman

b. Keluarga

c. Lainnya

18. Menurut anda berapakah jangka waktu pembayaran PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) ?
a. 1 Tahun Sekali

b. 1 Bulan sekali

c. 1 Minggu sekali

19. Apakah anda tahu jenis - jenis PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ?
a. Iya tahu

b.Kurang tahu

c. Tidak tahu

20.Jenis PBB (Pajak Bumi dan Bangunan ) apa yang anda bayar ?
a. Rumah

b. Tanah

c. Lainnya
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