
ISSN : 2088-6136

VOLUME 2, NOMOR 1, JANUARI 2012

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Jl. Belanga No.1 Simpang Ayahanda Medan Telp. (061) 4155441, Fax. (061) 543-2820
Jl. Sekip Simpang Sikambing Medan Telp. (061) 4578890 - 4578870

www.unprimdn.ac.id



AKUNTANSI PRIMA
VOLUME 2, NOMOR 1, JANUARI 2012

Pembina :

Prof. dr. Djakobus Tarigan, AAI., DAAK

(Rektor Universitas Prima Indonesia)

Penanggung Jawab :

Cut Fitri Rostina, S.E., M.M

(Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia)

Ketua Redaksi :

Prof. Dr. Dra. Irna Marsaulina Simatupang, M.S

(Universitas Prima Indonesia)

Dewan Editor :

Ivana Nina Esterlin Barus Universitas Prima Indonesia

Namira Ufrida Rahmi Universitas Prima Indonesia

Eva Malina Simatupang Universitas Prima Indonesia

Pratiwi Eka Sari Universitas Prima Indonesia

Widya Sari Universitas Prima Indonesia

Dita Eka Pertiwi Universitas Prima Indonesia

Amalia Universitas Prima Indonesia

Nova Mawar Hutabarat Universitas Prima Indonesia

Perida Siahaan Universitas Prima Indonesia

Mitra Bestari :

Fauzi, S.E., M.M ( UISU )

Ferry Safriandi, S.Si., M.Si ( Al-Azhar Medan )



Pengantar Redaksi

Jurnal Akuntansi Prima edisi kedua Volume 2 Nomor 1, Januari 2012

menyajikan berbagai hasil penelitian tentang akuntansi dan ilmu ekonomi. Dalam

penerbitan ini tentu banyak kekurangan disana sini tetapi kritik dan saran yang

membangun dari para pembaca sangatlah diharapkan untuk menambah kesempurnaan

dari Jurnal Akuntansi Prima ini.

Harapan tentunya akan semakin luasnya jangkauan dari Jurnal Akuntansi

Prima ini sebagai suatu wahana informasi ilmiah di bidang akuntansi dan ilmu

ekonomi. Kami sangat mengharapkan para pembaca untuk bersedia menyumbangkan

tulisannya agar media komunikasi ilmiah yang kita cintai ini senantiasa dapat eksis

dan berkesinambungan.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih untuk para penulis yang telah

menyumbangkan tulisannya pada edisi ini dan tidak lupa kepada semua pihak yang

sudah menbantu proses penerbitan Jurnal Akuntansi Prima ini sehingga dapat dibaca

para pembaca sekalian.

Medan,       Januari 2012

Salam Kami,

Penyunting



VOLUME 2, NOMOR 1,  JANUARI 2012
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

DAFTAR ISI

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan
Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah 1 - 6
Yenni Irawan

2. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas
Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau
Medan 7 - 30
Roza Maya Sari

3. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Inflasi Terhadap
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi
Sumatera Utara Tahun 200-2010 31 - 47
Hantono

4. Kewirausahaan Pimpinan PT. Tiffa Medan Menuju
Kemandirian Perusahaan 48 - 54
Rosinta Romauli Situmeang

5. Pengaruh Promosi dan Komunikasi Terhadap
Keputusan Nasabah Menabung di Medan
Studi Kasus : Bank Sumut Syariah Cabang Medan) 56 - 64
Cut Fitri Rostina

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

Jl. Belanga No.1 Simpang Ayahanda Medan Telp.(061) 4155441, Fax. (061) 543-2820
Jl. Sekip Simpang Sikambing Medan, Telp. (061) 4578890 - 4578870

www.unprimdn.ac.id



Jurnal Akuntansi Prima Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

31

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO (PDRB), DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PROPINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2000 – 2010

HANTONO
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal di Indonesia selain pengeluaran
pemerintah, merupakan hal yang sangat penting untuk dianalisis. Ketidaksesuaian antara
target pajak dengan realisasinya menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Selain itu,
kontribusi yang besar yang diberikan pajak terhadap penerimaan negara membuat pajak
penting untuk dianalisis. Untuk membantu pemerintah khususnya para pengambil kebijakan
di bidang pajak, maka diperlukan suatu analisis mengenai keadaan pajak dimasa yang akan
datang. Setelah nantinya diketahui bagaimana keadaan pajak dalam beberapa waktu ke depan,
pemerintah dapat lebih mudah untuk mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan terkait
dengan peningkatan penerimaan pajak untuk negara. Penelitian ini dibuat untuk menguji
pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, dan tingkat inflasi terhadap
penerimaan pajak bumi dan bangunan di Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2000-2010.
Penelitian ini menggunakan analisa regresi linear berganda sehingga diperoleh bahwa jumlah
penduduk, PDRB, dan inflasi bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB.

Kata kunci : Jumlah Penduduk, PDRB, Inflasi, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN
Meningkatnya peran pemerintah

daerah sejalan dengan kebijakan otonomi
daerah melalui Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang sangat berbeda dengan
prinsip undang-undang sebelumnya
dimana di dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah
Iebih mengedepankan otonomi daerah
sebagai kewajiban daripada hak,
sedangkan  dalam Undang-undang No:22
Tahun 1999 menekankan arti penting
kewenangan daerah dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat melalui
prakarsanya sendiri.Prinsip yang
menekankan asas desentralisasi
dilaksanakan bersama-sama dengan asas
dekonsentrasi seperti yang selama ini
diatur dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974 tidak dipergunakan Iagi,
karena kepada daerah otonom diberikan

otonomi yang Iuas, nyata dan
bertanggungjawab. HaI ini secara
proporsional diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumber daya nasional yang berkeadilan,
serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah. Di samping itu, otonomi
daerahjuga dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip demokrasi yang juga
memperhatikan keanekaragaman daerah.

Beberapa hal yang sangat mendasar
dalam penyelenggaraan otonomi daerah
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999, adalah pentingnya pemberdayaan
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan
kreativitas mereka secara aktif, serta
meningkatkan peran dan fungsi Badan
Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena
itu, dalam Undang-undang ini otonomi
daerah diletakkan secara utuh pada daerah
otonom yang lebih dekat dengan
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masyarakat, yaitu daerah yang selama ini
berkedudukan sebagai Daerah Tk. II, yang
dalam Undang-undang ini disebut Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota. Sistem
otonomi yang dianut dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah
otonomi yang luas, nyata dan bertanggung
jawab, dimana semua kewenangan
pemerintah, kecuali bidang politik luar
negeri, hankam, peradilan, moneter dan
fiskal serta agama dan bidang- bidang
tertentu diserahkan kepada daerah secara
utuh, bulat dan menyeluruh, yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sebagaimana Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah. Adanya aturan tersebut Pemda
dituntut bukan hanya kreatif dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD) namun juga dituntut untuk
melakukan pembenahan pengelolaan
keuangan yang menyeluruh. Pendapatan
asli daerah (PAD) merupakan komponen
yang penting karena merupakan cermin
kemandirian daerah dalam membiayai
aktivitasnya. Dari sumber pendapan asli
daerah yang dimiliki suatu daerah, pajak
Bumi dan Bangunan merupakan salah satu
sumber penerimaan daerah yang berasal
dari dana perimbangan. Pajak Bumi dan
Bangunan perlu untuk dikelola dengan
lebih baik melalui langkah-langkah yang
efektif dengan harapan dapat meningkakan
pendapatan asli daerah.

Pemanfaatan pajak tersebut oleh
Daerah diharapkan dapat merangsang
masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak, yang sekaligus
mencerminkan sifat kegotong-royongan
rakyat akan pembiayaan pembangunan
(Samudra, 1995:77). Pajak Bumi dan
Bangunan adalah pungutan yang
dikenakan terhadap bumi dan/atau

bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan
dikenakan dengan alasan bahwa bumi dan
bangunan memberikan
keuntungandan/atau kedudukan sosial
yang lebih dari orang atau badan yang
mempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat.

Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan sebagai variabel dependen
dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam
penelitiannya, Ari Budiharjo (2003)
menyebutkan bahwa jumlah penduduk,
produk domestik regional bruto (PDRB)
dan inflasi secara signifikan berpengaruh
terhadap penerimaan PBB.

Jumlah penduduk dijadikan sebagai
variabel yang mempengaruhi penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan karena jumlah
penduduk berpengaruh positif terhadap
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave
dan Musgrave (1989) dan Anwar Shah
(1994) dalam Jaka Sriyana (1999), besar
kecilnya penerimaan pajak, baik pajak
pusat maupun pajak daerah sangat
ditentukan oleh jumlah penduduk,
pendapatan dan kebijakan pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dijadikan sebagai variabel yang
mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan karena Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) berpengaruh
positif terhadap penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan seperti dalam penelitian
Insukindro (1990) dalam Ari Budiharjo
(2003), peningkatan PDRB merupakan
hasil dari proses pembangunan ekonomi,
perkembangan ekonomi di satu wilayah
akan menaikkan PDRB.Tingkat inflasi
dijadikan sebagai variabel yang
mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan karena tingkat inflasi
berpengaruh positif terhadap penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan seperti teori
yang disebutkan oleh Nick Devas (1989)
dalam Ari Budiharjo (2003).

Oleh karenanya, peneliti tertarik
meneliti tentang pengaruh jumlah
penduduk, produk domestik regional
bruto(PDRB), dan tingkat inflasi terhadap
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penerimaan pajak bumi dan bangunan di
Propinsi  Sumatera utara tahun 2000 –
2010

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Pemerintahan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Kegiatan pembangunan yang
semakin meningkat dari tahun ke tahun
memerlukan pembiayaan yang semakin
besar pula. Hal ini berarti bahwa usaha
pencarian dan penggalian sumber-sumber
dana harus digiatkan dan lebih
ditingkatkan lagi, khususnya dana yang
bersumber dari dalam negeri, dimana
dalam usaha tersebut memerlukan
dukungan dari setiap daerah yang ada.
(Yani 2002:46)

Menurut Insukindro, dkk (1994:1)
Sumber dana dari dalam negeri yang utama
berasal dari daerah sendiri, sumber yang
cukup potensial untuk membiayai berbagai
aktivitas pembangunan adalah dari sektor
pajak, utamanya penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan yang sebelumnya dikenal
dengan iuran pembangunan daerah. Pajak
Bumi dan Bangunan merupakan salah satu
sumber penerimaan daerah termasuk di
kabupaten Wajo, seiring dengan
peningkatan pembiayaan pembangunan
ekonomi diharapkan realisasi penerimaan
pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke
tahun meningkat pula, sehingga
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli
Daerah pun juga meningkat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)
menurut Undang-Undang No.33 Tahun
2004 oleh Rima Anggraeni adalah terdiri
dari penerimaan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
milik derah, hasil pengolahan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Undang-Undang
tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan
pendapatan asli daerah adalah memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali
pendanaan pelaksanaan otonomi daerah
sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat
kemampuan daerah dalam rangka self
suporting dari segi keuangan daerah dalam
rangka mengurangi ketergantungan
terhadap pemerintah pusat, adalah dengan
melihat komposisi dari penerimaan daerah
yang ada. Semakin besar komposisi
pendapatan asli daerah, maka semakin
besar pula kemampuan kemampuan
pemerintah daerah untuk memikul
tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi
semakin kecil komposisi pendapatan asli
daerah terhadap penerimaan daerah maka
ketergantungan terhadap pusat semakin
besar. Sedangkan dampak yang dirasakan
masyarakat dengan adanya peningkatan
penerimaan pendapatan asli daaerah adalah
kelancaran pembangunan. Pembangunan
meliputi berbagai sektor diantaranya
adalah pembangunan jalan, pembangunan
fasilitas umum dan fasilitas lain.

Pajak

Pajak adalah gejala masyarakat,
artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam
masyarakat. Jika tidak ada masyarakat,
tidak akan ada pajak, karena di dalam
masyarakat ada kelangsungan hidup dari
individu dan kelompok masyarakat
tersebut sebagai suatu kelangsungan hidup
bernegara. Untuk menjaga kelangsungan
hidup itu diperlukan biaya. Di sinilah
filosofi pajak yang sesungguhnya, bahwa
pajak digunakan sebagai alat untuk
pembiayaan kelangsungan hidup bernegara
yang diambil dengan mengurangi
penghasilan rakyatnya.

Apabila membahas pengertian
pajak, banyak para ahli memberikan
batasan tentang pajak diantaranya
pengertian pajak yang dikemukakan oleh
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam
bukunya ”Dasar-dasar Hukum Pajak dan
Pajak Pendapatan” : ” Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan UU
( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada
mendapat jasa timbal ( kontraposisi ) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang
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digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”.

Pajak  Bumi dan Bangunan

Salah satu jenis pajak yang
walaupun kontribusinya terhadap
penerimaan pajak secara keseluruhan kecil,
tapi sangat berarti bagi Pemerintah Daerah
adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam kurun empat atau lima tahun
mendatang pengelolaan PBB khususnya
sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan akan
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila
Pemerintah Daerah harus mengetahui
bagaimana sistem pengelolaan PBB dari
mulai pendataan sampai dengan masuknya
uang ke Kas Negara.

Dasar hukum Pajak Bumi dan
Bangunan adalah UU No. 12 Tahun 1985
dan diubah menjadi UU No. 12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
adalah “ Bumi adalah merupakan dan
tubuh bumi yang ada dibawahnya
sedangkan bangunan adalah kontruksi
teknik yang ditanam atau diletakkan secara
tetap pada tanah atau bangunan”.

Dalam Undang-Undang No.28
tahun 2009, pengalihan Pajak Bumi
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBBP2) sebagai Pajak Daerah yaitu Pajak
Kabupaten/Kota efektif diberlakukan
mulai 1 januari 2014 hal ini diatur dalam
pasal 182 ayat 1 Undang-Undang No. 28
tahun 2009 yang berbunyi “ Menteri
Keuangan bersama-sama dengan Menteri
Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan
pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak
Daerah dalam waktu paling lambat 31
Desember 2013”. Jadi Pajak Bumi dan
Bangunan untuk saat ini masih menjadi
Pajak Pusat.
Objek PBB adalah “ Bumi dan Bangunan “

Bumi dalam pengertian ini adalah
permukaan bumi serta tubuh bumi yang
ada di bawahnya. Permukaan bumi
meliputi tanah dan perairan. Permukaan
bumi dimaksudkan berupa tanah yang

digunakan untuk perumahan, industri,
lahan pertanian, lahan perkebunan,
perhutanan dan pertambangan. Sedangkan
pengertian perairan dimaksudkan sebagai
perairan pedalaman dan perairan luar.
Perairan pedalaman dapat berupa rawa-
rawa, danau, dan sebagainya; sedangkan
perairan luar berupa seluruh laut wilayah
Indonesia dengan batas teritorial sampai 12
mil. Tubuh bumi yang ada di bawahnya
diartikan sebagai tubuh bumi yang berada
di bawah daratan dan pada dasar laut, yang
semua itu merupakan objek Pajak Bumi
dan Bangunan.

Bangunan adalah konstruksi teknik
yang ditanamkan atau ditancapkan pada
tanah atau perairan di wilayah RI misalnya
rumah tempat tinggal, bangunan tempat
usaha, gedung bertingkat, pusat
perbelanjaan, jalan tol dan  kolam renang,
karena itu jalan raya, jembatan, gedung-
gedung, pabrik, dan sebagainya yang
dilekatkan secara tetap dan utuh pada tanah
dan atau perairan menjadi objek Pajak
Bumi dan Bangunan.

Pada dasarnya bumi dan bangunan
dalam wilayah negara Republik Indonesia
merupakan objek Pajak Bumi dan
Bangunan. Akan tetapi, tidak semua obyek
Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan
pajak.
Objek yang dikecualikan dalam PBB yaitu
:
- digunakan semata – mata untuk

melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, pendidikan dan
kebudayaan nasional yang tidak
dimaksudkan memperoleh
keuntungan seperti mesjid, gereja,
rumah sakit pemerintah, panti
asuhan, candi, sekolah dan lain –
lain.

- digunakan untuk kuburan,
peninggalan purbakala

- Merupakan hutan lindung, hutan
suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak
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- dimiliki oleh perwakilan diplomatik
berdasarkan asas timbal balik dan
organisasi internasional yang
ditentukan oleh menteri keuangan.
Menurut UU Nomor 12 Tahun 1985

yang kemudian diganti dengan UU Nomor
12 Tahun 1994, dasar pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan
harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual-beli secara wajar yang
digunakan sebagai dasar pengenaan dan
perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai
Jual Objek Pajak ( NJOP ).NJOP adalah
harga rata – rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar. NJOTKP ( Nilai Jual Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ) adalah batas NJOP atas
bumi dan bangunan yang tidak kena pajak.
Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah
kabupaten/ kota setinggi – tingginya
Rp.12.000.000,00.

Dasar penghitungan PBB adalah
Nilai Jual Kena Pajak ( NJKP ). Besar
NJKP adalah sebagai berikut :
- Objek pajak perkebunan 40%
- Objek pajak kehutanan 40%
- Objek  pertambangan 20%
- Objek pajak lainnya :

- Apabila NJOP – nya >
Rp.1.000.000.000,00 : 40 %

- Apabila NJOP – nya > Rp.
1.000.000.000,00 : 20 %

Imbangan pembagian penerimaan
PBB diatur melalui PP Nomor 16 Tahun
2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia nomor
82/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000
tentang Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan antara
Pemerintah Pusat dan Bangunan, di mana
berdasarkan peraturan tersebut, rincian
bagian daerah dari penerimaan PBB adalah
sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Pusat sebesar
10%, dikembalikan lagi kepada
daerah dengan rincian :

a. 65% dibagikan secara merata kepada
seluruh Daerah Kabupaten/Kota

b. 35% dibagikan sebagai insentif
kepada Daerah Kabupaten/Kota yang
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan sektor pedesaan dan
perkotaan pada Tahun Anggaran
sebelumnya mencapai/melampaui
rencana penerimaan yang ditetapkan.

2. Untuk Daerah sebesar 90%, dengan
rincian :

a. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang
bersangkutan

b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan

c. 9% untuk Biaya Pemungutan, yang
berdasarkan ketentuan yang berlaku
juga dikembalikan sebagian kepada
daerah kabupaten dan kota, atas
peran serta mereka dalam ikut
bekerjasama untuk mengamankan
upaya pemungutan penerimaan PBB.

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan
unsur penting yang dapat memacu
pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Penduduk yang besar akan menggerakkan
berbagai kegiatan ekonomi dan
merangsang tingkat output atau produksi
agregat yang lebih tinggi yang pada
akhirnya mendorong pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan nasional, yang
berpengaruh pula terhadap peningkatan
penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Insukindro (1994) peningkatan
pendapatan nasional tersebut akan
menciptakan wajib pajak baru, jadi
Insukindro menyimpulkan bahwa
pertumbuhan penduduk bila ditangani
dengan serius akan menambah jumlah
wajib pajak yang membayar pajak. Tapi
jika pertambahan penduduk tidak dibarengi
dengan peningkatan kualitas maka jumlah
penduduk hanya akan menjadi beban
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negara dan tidak akan menghasilkan atau
menambah wajib pajak yang baru.

Sebagaimana yang telah diteliti oleh
Ruttan (1961) dan Ottenman (1977) dalam
Ari Budiharjo (2003) yang menemukan
bahwa jumlah penduduk mempunyai
pengaruh secara signifikan terhadap harga
tanah. Sedangkan Henry Mannan (1992)
dalam Ari Budiharjo (2003) yang meneliti
tentang upaya-upaya meningkatkan
penerimaan pajak, menemukan bahwa
realisasi penerimaan pajak di Palangkaraya
dipengaruhi oleh pertambahan penduduk
yaitu setiap pertumbuhan penduduk
sebesar 1%, maka penerimaan pajak
daerah akan naik sebesar 0.0471%.

Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)

Suatu perekonomian secara makro
akan selalu berkaitan dengan informasi dan
pertanyaan-pertanyaan, apakah
perekonomian mengalami pertumbuhan
dan seberapa besar pertumbuhannya ?
Apakah pertumbuhan tersebut lebih baik
atau lebih buruk dibanding tahun
sebelumnya ? Juga sektorsektor mana yang
menjadi penggerak dalam pertumbuhan
ekonomi ? Pertanyaan-pertanyaan diatas
tidak dapat dijawab tanpa adanya data
tentang Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Abdul Rachim AF
(2003:40) PDRB dibagi menjadi dua jenis
yaitu PDRB atas dasar harga berlaku
(Current Price) dan PDRB atas dasar
harga konstan (Constan Price),PDRB atas
harga berlaku digunakan untuk melihat
PDRB per kapita dan untuk melihat
besarnya pergesaran struktur ekonomi.
PDRB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang atau jasa
yang dihitung berdasarkan harga pada
tahun tertentu sebagai tahun dasar.PDRB
atas harga konstan digunakan untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi dari
tahun ke tahun.

Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari
harga-harga untuk naik secara umum dan
terus menerus Sadono Sukirno (2002).
Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari
satu atau dua barang saja tidak disebut
inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut
meluas atau menyebabkan kenaikan
sebagian besar dari harga barang-barang
lain. (Boediono : 2000). Kenaikan harga-
harga barang itu tidaklah harus dengan
persentase yang sama. Inflasi merupakan
kenaikan harga secara terus menerus dan
kenaikan harga yang terjadi pada seluruh
kelompok barang dan jasa Pohan
(2008:158)

Inflasi merupakan fenomena
ekonomi yang menarik untuk dibahas,
terutama berkaitan dengan dampaknya
yang cukup luas terhadap makroekonomi
seperti pertumbuhan ekonomi,
kemerosotan daya beli, tingkat bunga dan
tingkat kesejahteraan. Tingkat harga
merupakan opportunity cost bagi
masyarakat dalam memegang asset
finansial, semakin tinggi perubahan tingkat
harga maka akan semakin tinggi pula
opportunity cost untuk memegang asset
finansial. Artinya, jika tingkat harga tetap
tinggi, masyarakat akan merasa beruntung
jika memegang asset dalam bentuk riil
seperti tanah atau bangunan daripada
dalam bentuk uang.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi berasal dari kata bahasa
Inggris “population”, yang berarti jumlah
penduduk atau keseluruhan (universum)
dari obyek penelitian. Jadi sifat populasi
meliputi: orang, udara, gejala, nilai,
peristiwa, sikap hidup, benda-benda alam
beserta karakteristiknya, sehingga
bentuknya amat beragam, maka yang harus
diingat adalah harus relevan dengan tujuan
penelitian.

Populasi adalah keseluruhan
subyek penelitian (Suharsimi Arikunto,
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1997). Penelitian populasi dilakukan
apabila peneliti ingin melihat semua liku-
liku yang ada di dalam populasi. Oleh
karena subyeknya meliputi semua yang
terdapat di dalam populasi, maka juga
disebut sensus.

Dalam penelitian ini yang menjadi
populasi adalah seluruh kabupaten/ kota di
Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2003
dimana Sumatera Utara merupakan
Provinsi keempat yang terbesar jumlah
penduduknya di Indonesia setelah Jawa
Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus
Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera
Utara keadaan tanggal 31 Oktober 1990
(hari sensus) berjumlah 10,26 juta jiwa,
dan dari hasil SP2000, jumlah penduduk
Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa.
Pada bulan April tahun 2003 dilakukan
Pendaftaran Pemilih dan Pendataan
Penduduk Berkelanjutan (P4B). Dari hasil
pendaftaran tersebut diperoleh jumlah
penduduk sebesar 11.890.399 jiwa.
Selanjutnya dari hasil Sensus Penduduk
pada bulan Mei 2010 jumlah penduduk
Sumatera Utara 12.982.204 jiwa.
Kepadatan penduduk Sumatera Utara
tahun 1990 adalah 143 jiwa per km2 dan
tahun 2000 meningkat menjadi 161 jiwa
per km2 dan selanjutnya pada tahun 2010
menjadi 188 jiwa per km2. Laju
pertumbuhan penduduk Sumatera Utara
selama kurun waktu tahun 1990‐ 2000
adalah 1,20 persen per tahun, dan pada
tahun 2000‐2010 menjadi 1,22 persen per
tahun.

Sampel dan Metode Pengumpulan Data

Sampel merupakan elemen-elemen
populasi (Indriantoro dan Supomo,
1999:115). Pemilihan sampel yang
dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan purposive sampling. Teknik
ini memiliki kelompok target untuk
memperoleh informasi. Sampel ditetapkan
untuk tipe-tipe kelompok tertentu, dimana
kelompok tersebut merupakan satu-satunya
pihak yang mempunyai informasi atau

karena kelompok tersebut sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.
Kriteria yang dipilih sebagai sampel dalam
penelitian ini adalah Kabupaten/ kota yang
ada di Sumatera Utara dari tahun 2000
sampai dengan tahun 2010.
Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
a. Metode dokumentasi yaitu metode

pengumpulan data yang diperoleh
dengan cara melihat dan
mengumpulkan dokumendokumen
serta laporan-laporan yang berkaitan
dengan penelitian ini.  Adapun
dokumen yang dilihat adalah realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,
jumlah penduduk, Produk Domestik
Regional Bruto, dan tingkat inflasi dari
Badan Pusat Statistik.

b. Studi pustaka yaitu pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara membaca
literatur yang ada hubungannya dengan
penelitian ini. Data dikumpulkan untuk
memperoleh pemahaman mengenai
variabel-variabel yang digunakan
melalui jurnal maupun buku-buku yang
terkait dengan penelitian ini.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur
penelitian yang memberitahukan
bagaimana caranya mengukur suatu
variabel, petunjuk pelaksanaan bagaimana
cara mengukur suatu variabel yang sama
(Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,
1995:46). Definisi operasional dari
variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
Dalam penelitian ini, variabel terikat
(Y) yang digunakan adalah realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor pedesaan dan perkotaan selama
satu tahun anggaran dari setiap
kecamatan yang menjadi obyek
penelitian di wilayah Sumatera Utara
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yaitu 2005 sampai dengan 2010.
Variabel ini diukur dengan satuan

Rupiah.

Tabel 1.1
Realisasi PBB Menurut Kabupaten/ Kota

Tahun 2000 – 2010
Tahun Jumlah

2000 204792

2001 299708

2002 343330

2003 462437

2004 635791

2005 841593

2006 1002636

2007 1105697

2008 1130369

2009 677210

2010 777677

Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbagut I dan  II

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yaitu jumlah seluruh
penduduk di setiap kecamatan yang
menjadi obyek penelitian. Dalam
penelitian ini, jumlah penduduk
merupakan variabel bebas (X) yang

diduga mempengaruhi penerimaan
pajak bumi dan bangunan. Data
diperoleh dari BPS Sumatera Utara
mulai dari tahun 2005 – 2010  dimana
Variabel ini diukur dengan satuan
orang/jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Sumatera Utara

Tahun 2000 – 2010
Tahun Jumlah Penduduk

2000 11513973

2001 11722397

2002 11847075
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2003 11890399

2004 12123360

2005 12326678

2006 12643494

2007 12834371

2008 13042317

2009 13248386

2010 12982204

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

3. Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan variabel bebas (X)
yang diduga berpengaruh terhadap
penerimaan pajak bumi dan bangunan.
Dalam penelitian ini, PDRB yang

dimaksud adalah Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) kecamatan
atas dasar harga berlaku menurut
lapangan usaha dari BPS Sumatera
Utara dan Variabel ini diukur dalam
satuan Rupiah.

Tabel 1.3
PDRB Sumatera Utara

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 – 2010

Tahun Jumlah PDRB

2000 64106,60

2001 74911,05

2002 55925,36

2003 77071,25

2004 78805,61

2005 87897,79

2006 93330,11

2007 99792,27

2008 96172,36
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2009 100559,22

2010 108640,90

4. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan salah satu
variabel bebas dalam penelitian ini.
Tingkat inflasi yang dimaksud adalah
persentase tingkat inflasi di wilayah
Sumatera Utara yang diukur dengan

Indeks Harga Konsumen (IHK)
bulanan mulai tahun 2005 sampai
dengan 2010 dari BPS Sumatera Utara
dan Variabel ini diukur dalam persen
(%).

Tabel 1.4
Laju Inflasi Sumatera Utara Menurut Tahun Kalender

Tahun 2000 – 2010
Tahun % Inflasi

2000 5,73

2001 14,79

2002 9,59

2003 4,23

2004 6,80

2005 22,41

2006 6,11

2007 6,6

2008 11,06

2009 2,61

2010 8,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk
mengetahui apakah model estimasi telah
memenuhi kriteria dalam arti tidak terjadi
penyimpangan  yang cukup serius dari
asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam

metode Ordinary Least Square (OLS).
Terdapat enam asumsi yang diperlukan
dalam penaksiran OLS, yaitu:
1. Rata-rata kesalahan pengganggu (e)
sama dengan nol.
2. Kesalahan pengganggu berbentuk
distribusi normal.
3. Kesalahan pengganggu tidak
berkorelasi dengan Variabel Independen.

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
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4. Tidak adanya Autokorelasi antar
gangguan (e).
5. Tidak adanya Multikolinearitas.
6. Varian kesalahan pengganggu tetap

atau homoskedastisitas (tidak     terjadi
Heteroskedastisitas).

Penyimpangan dari asumsi klasik
yang pertama menyebabkan terjadinya
penyimpangan dari estimasi terhadap
besarnya konstanta. Akan tetapi,
penyimpangan estimasi terhadap besarnya
konstanta dalam hal ini kurang begitu
menggangu, karena yang diperhitungkan
dalam penelitian adalah besarnya pengaruh
perubahan Variabel Independen terhadap
Variabel Dependen. Begitu juga dengan
asumsi yang kedua, jika tidak terpenuhi
maka tidak terlalu berpengaruh terhadap
hasil regresi dan akan tetap dapat
diperolehnya hasil estimator OLS yang
Best Linear Unbiased Estimator (BLUE).
Sedangkan untuk penyimpangan pada
asumsi ketiga umumnya terjadi pada
model persamaan simultan dan tidak
pernah terjadi pada model persamaan
tunggal. Oleh karena itu, dalam analisis
regresi berganda yang perlu diperhatikan
dan diuji adalah ada tidaknya
penyimpangan terhadap asumsi keempat
(Uji Autokorelasi), kelima (Uji
Multikolinearitas), dan keenam (Uji
Heteroskedastisitas).

Uji Autokorelasi

Uji korelasi digunakan untuk menguji
tentang ada tidaknya hubungan antara
variabel satu dengan yang lain. Uji korelasi
belum dapat diketahui penyebab dan
variabel akibat. Dalam analisis korelasi
yang diperhatikan adalah arah(positif atau

negatif) dan besarnya hubungan. Koefisien
korelasi mempunyai harga -1 hingga +1
(bergerak dari 0 hingga 1 dan memiliki
nilai positif atau negatif). Semakin
mendekati nilai 1 maka semakin besar,
sebaliknya semakin mendekati 0 maka
semakin lemah atau kecil hubungannya.
Korelasi adalah metode untuk mengetahui
tingkat keeratan hubungan dua variabel
atau lebih. Hubungan ini dinyatakan
dengan nilai yang disebut Koefisien
Korelasi.
Sebelum melakukan pengolahan dan
analisis data yang memerlukan perhatian
adalah hal-hal sebagai berikut:
1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang diajukan
adalah “Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (Y) dipengaruhi oleh Jumlah
Penduduk (X1), Produk Domestik
Bruto (X2), Tingkat Inflasi (X3).

2. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis
Berdasarkan hipotesis yang diajukan,
teknik analisis data dengan
menggunakan Analisis Regresi
Berganda dengan model persamaan:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + E.
Untuk menguji hipotesis digunakan Uji
T (parsial), Uji F (serempak) dan R2.
Sedangkan jenis uji hipotesis
menggunakan uji dua arah dengan
tingkat signifikan (α) sebesar 5%.
Selain itu, juga dilakukan uji
pemenuhan asumsi klasik, yaitu Uji
Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas,
dan Uji Multikolonearitas.
Hasil pengumpulan data tersebut

diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.5
Tabulasi Data Penelitian

Tahun PBB
Jumlah

penduduk
PDRB Inflasi

2000 204792 11513973 64106,60 5,73

2001 299708 11722397 74911,05 14,79
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2002 343330 11847075 55925,36 9,59

2003 462437 11890399 77071,25 4,23

2004 635791 12123360 78805,61 6,80

2005 841593 12326678 87897,79 22,41

2006 1002636 12643494 93330,11 6,11

2007 1105697 12834371 99792,27 6,6

2008 1130369 13042317 96172,36 11,06

2009 677210 13248386 100559,22 2,61

2010 777677 12982204 108640,90 8,00

Hasil pengolahan data di atas menggunakan SPSS versi 19, sehingga diperoleh hasil sebagai
berikut :

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat dibuat model regresi linier berganda dengan
persamaan sebagai berikut :

Y = –4085556,582 + 0,345 x1 + 4,530 x2 + 11788,369 x3 + E
Dari persamaan di atas, maka dapat
diinterpretasikan sebagai berikut :
a. Nilai konstanta sebesar 4085556,582

menunjukkan apabila variabel yang
mempengaruhi penerimaan PBB yaitu
jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi
dengan asumsi konstan atau dianggap 0
maka penerimaan PBB sebesar Rp.
4085556,582.

b. Koefisien jumlah penduduk sebesar
0,345 mengindikasikan bahwa jika
terjadi kenaikan jumlah penduduk
maka penerimaan PBB akan
mengalami kenaikan yang signifikan
sebesar 0,345 dengan asumsi variabel
lain konstan.

c. Koefisien PDRB sebesar 4,530
mengindikasikan bahwa jika terjadi
kenaikan PDRB sebesar satu satuan,

maka penerimaan PBB akan
mengalami signifikan sebesar 4,530
dengan asumsi variabel lain konstan.

d. Koefisien inflasi sebesar 11788,369
mengindikasikan bahwa jika terjadi
kenaikan inflasi sebesar satu satuan,
maka penerimaan PBB akan
mengalami signifikan sebesar
11788,369 dengan asumsi variabel lain
konstan.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk
menguji apakah dalam sebuah model
regresi linier terdapat korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1
(sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi
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dapat dilihat dari nilai Durbin Waston
(DW), yaitu jika nilai DW terletak antara
du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 – dU)
berarti bebas dari Autokorelasi, sebaliknya
jika nilai DW < dL atau DW > (4 – dL)
berarti terdapat Autokorelasi. Nilai dL dan

dU dapat dilihat pada tabel Durbin
Waston, yaitu nilai dL ; dU ; α ; n ; (k – 1).
Keterangan: n adalah jumlah sampel, k
adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf
signifikan.

Tampilan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut :

Dari hasil pengujian autokorelasi
dengan menggunakan pengujian Durbin
Watson maka diperoleh nilai dw sebesar
1,047. Maka dalam persamaan ini
memiliki n sebanyak  11,  = 5% dan k = 3
adalah dL = 0,59 dan dU = 1,92. Nilai
Durbin Watson sebesar 1,047 maka nilai
tersebut 1,92 < 1,047 < 2,08 maka dapat
disimpulkan bahwa dalam regresi linear
tersebut tidak terdapat Autokorelasi atau
tidak terjadi korelasi diantara kesalahan
pengganggu.

Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan dengan
membandingkan nilai R2 dan nilai t
statistik. Jika nilai R2 tinggi dan uji F
menolak hipotesis nol, tetapi nilai t
statistik sangat kecil atau bahkan
mempunyai variabel bebas yang signifikan
sehingga hal itu menunjukkan adanya
gejala multikolinieritas.

Tampilan hasil pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut :
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- Analisis Model Summary
Berdasarkan output pada model
summary terlihat bahwa nilai R
square 0,714 sedangkan nilai
adjusted R square 0,845. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai koefisien
ini relatif tinggi. Namun demikian
untuk menyimpulkan ada tidaknya
gejala multikolinieritas harus
dibandingkan dengan nilai t statistik.

- Analisis Anova
Berdasarkan output anova terlihat
bahwa nilai F statistik sebesar 5,817
dengan signifikasi sebesar 0,026. Hal
ini menunjukkan bahwa uji F
menolak hipotesis nol.

- Analisis Coefficients
Berdasarkan output coefficient
terlihat bahwa nilai t statistik
penduduk sebesar 1,293 dengan
tingkat signifikan 0,237 ; PDRB
sebesar 0,470 dengan tingkat
signifikan 0,653; inflasi sebesar

0,972 dengan tingkat signifikan
0,364.

Dengan melihat perbandingan antara nilai
R2 yang relatif tinggi yaitu 0,714 dan nilai
t statistik baik variabel penduduk, PDRB,
dan inflasi yang signifikan menunjukkan
bahwa model regresi yang terbentuk tidak
mengalami gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan
untuk menguji apakah dalam model regresi
liner kesalahan pengganggu (e)
mempunyai varians yang sama atau tidak
dari satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Untuk menguji Heteroskedastisitas
dapat diketahui dari nilai signifikan
korelasi Rank Spearman antara masing-
masing variabel independen dengan
residualnya. Jika nilai signifikan lebih
besar dari α (5%) maka tidak terdapat
Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika
lebih kecil dari α (5%) maka terdapat
Heteroskedastisitas.

Tampilan hasil pengolahan data menggunakan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengolahan data
tersebut dapat dilihat bahwa gejala
heteroskedastisitas ditunjukkan oleh
koefisien korelasi Rank Spearman dari
masing-masing variabel bebas dengan nilai
absolut residualnya, |e|. Jika nilai
signifikasi lebih besar dari nilai
alpha(Sig.> ), maka dapat dipastikan

model regresi penelitian ini tidak
mengandung gejala heteroskedasitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koefisien Determinasi(R2)
Koefisien determinasi (R2) pada

intinya bertujuan untuk mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam
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menerangkan variasi variabel dependen.
Koefisien determinasi (R2)
menggambarkan besarnya kontribusi
variabel-variabel X (Jumlah penduduk,
PDRB dan Inflasi) terhadap variasi
variabel tidak bebas Y (penerimaan PBB)
dalam kaitannya dengan persamaan regresi
yang dihasilkan.

Hasil pengolahan data pada Model
Summary di atas menunjukkan bahwa nilai
R2 sebesar 0,714 atau sebesar 71,4 %. Nilai
tersebut menggambarkan besarnya
kontribusi variabel-variabel X (Jumlah
penduduk, PDRB dan Inflasi) terhadap
variasi variabel tidak bebas Y (penerimaan
PBB) dan sisanya 28,6 % merupakan
sumbangan dari variabel yang tidak
dimasukkan dalam model yang diajukan
dalam penelitian tersebut(terkumpul dalam
variabel pengganggu atau E).

Uji F

Uji F merupakan pengujian secara
bersama – sama pengaruh dari variabel
independen terhadap variabel dependen.
Uji ini dilakukan dengan membandingkan
nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai
F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka
variabel, maka variabel bebas secara
bersama – sama mempuntai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel tidak bebas.
Kesimpulan ini dapat dilihat pula dari nilai
signifikansi F hitung.

Dasar pengambilan keputusan
dengan melihat angka probabilitas, dengan
aturan  : Probabilitas Sig. Tabel ANOVA <
α (0,05), maka H0 ditolak.

Probabilitas Sig. Tabel ANOVA > α
(0,05), maka H0 diterima.

Peneliti melakukan penghitungan teknik Uji F menggunakan program SPSS 19 diperoleh
hasil sebagai berikut :

Hasil pengolahan data di atas dapat
diketahui bahwa nilai F hitung sebesar
5,817. Oleh karena nilai sig-nya dimana
0,026 > 0,05 maka model regresi yang

dibentuk dapat disimpulkan bahwa jumlah
penduduk, PDRB, dan inflasi bersama-
sama berpengaruh terhadap penerimaan
PBB.

Uji-t
Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi yang dapat dilihat
pada hasil pengolahan di bawah ini :
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Berdasarkan pengujian statistik di
atas diperoleh bahwa signifikansi hasil
penelitian lebih besar dari 0,05  sehingga
H0 diterima. Hal ini berarti terdapat
pengaruh negatif dan tidak signifikan
antara jumlah penduduk, PDRB dan inflasi
dengan penerimaan PBB misalnya jika
inflasi meningkat maka penerimaan PBB
tidak akan terpengaruh atas kenaikan
inflasi.

KESIMPULAN
Dari hasil beberapa pengolahan data,
analisa dan pembahasan maka dari
penelitian ini didapatkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari model regresi linier berganda

dengan persamaan sebagai berikut :
Y = –4085556,582 + 0,345 x1 + 4,530 x2 +

11788,369 x3 + E
2. Hasil pengolahan data pada Model

Summary di atas menunjukkan
bahwa nilai R2 sebesar 0,714 atau
sebesar 71,4 %. Nilai tersebut
menggambarkan besarnya kontribusi
variabel-variabel X (Jumlah
penduduk, PDRB dan Inflasi)
terhadap variasi variabel tidak bebas
Y (penerimaan PBB) dan sisanya
28,6 % merupakan sumbangan dari
variabel yang tidak dimasukkan
dalam model yang diajukan dalam
penelitian tersebut(terkumpul dalam
variabel pengganggu atau E).

3. Hasil perhitungan nilai F hitung
menunjukkan penerimaan Ha dimana
dapat dikatakan bahwa Jumlah
penduduk, PDRB dan Inflasi secara
bersama-sama berpengaruh terhadap
penerimaan PBB.

4. Hasil perhitungan nilai t hitung
menunjukkan penerimaan Ha
sehingga terdapat pengaruh variabel
jumlah terhadap penerimaan PBB
(Y) secara parsial.
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