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ABSTRAK 

 

 Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 
Pendapatan Daerah” (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Garut) beranjak dari masalah yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten Garut sekarang ini. Adapun masalah tersebut adalah masih lemahnya 
kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan 
belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. 
 Penelitian ini mencoba untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah. Dengan menggunakan 
metode deskriptif, penulis berusaha untuk memecahkan masalah melalui data 
yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. 
 Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang cukup besar antara 
PBB terhadap pendapatan daerah. Ini mengandung arti bahwa diantara PBB 
dengan pendapatan daerah mempunyai hubungan yang searah. Pengujian hipotesis 
tersebut menggunakan analisis regresi dan analisis korelasi. 
 Pengujian dengan analisis regresi ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh antara PBB (independent variable) terhadap besarnya pendapatan 
daerah (dependent variable). Hasil analisis regresi ini menunjukkan nilai b atau 
koefisien regresi adalah 16,392 dan bertanda positif yang berarti bahwa hubungan 
antara variabel independen dan variabel dependen bersifat searah. Artinya setiap 
perubahan atau kenaikkan pada nilai variabel independen maka akan berbanding 
lurus dengan perubahan atau kenaikkan pada variabel dependen. 
 Pengujian dengan analisis korelasi ditujukan untuk mengetahui kuat 
lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis 
korelasi menunjukkan nilai r atau koefisien korelasi adalah 0,954 artinya 
hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan bersifat searah. 
Sementara itu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
dapat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yaitu sebesar 91,01%. 

Dalam pengujian hipotesis penulis menggunakan statistik uji “t”. Bila thitung 

lebih besar dari ttabel maka keputusan statistiknya Ho ditolak atau H1 diterima. 
Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan thitung sebesar 5,5 dan ttabel sebesar 
2,353. Artinya bahwa antara PBB dengan pendapatan daerah terdapat korelasi 
positif. Dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari t tabel  sehingga keputusan 
statistiknya adalah Ho ditolak atau H1 diterima, maka hipotesis “Terdapat 
Pengaruh yang Cukup Besar antara PBB terhadap Pendapatan Daerah” dapat 
diterima. 

 

 


