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ABSTRAK 

Nur Cholifah Pratiwi. Pengaruh Pelayanan Pada Wajib Pajak Terhadap Kepa-
tuhan Wajib Pajak Membayar PBB di RW 10 Kelurahan Baru Jakarta Timur. 
Skripsi. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Admi-
nistrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan pada wajib 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB di RW 10 Kelurahan Baru 
Jakarta Timur berdasarkan data atau fakta yang tepat (sahih, benar dan valid) dan 
dapat dipercaya (diandalkan, reliabel).Penelitian dilakukan di RW 10 Kelurahan 
Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah 
seluruh wajib pajak yang berada di RW 10 Kelurahan Baru yang berjumlah 537 
wajib pajak. Sedangkan populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah wajib pa-
jak yang memiliki pajak terhutang PBB diatas satu juta rupiah yang berjumlah 62 
mahasiswa. Sampel yang diambil sebanyak 51 orang. Jumlah sampel dari setiap 
wajib pajak yang tersebar di 8 RT diambil secara proporsional dengan mengguna-
kan teknik acak sederhana. Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan 
instrumen penelitian berbentuk skala likert untuk Pelayanan pada Wajib Pajak 
(Variabel X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y).Persamaan regresi dalam 
penelitian ini adalah Ŷ = 46,46 + 0,38X. Dari persamaan tersebut, dilakukan uji 
persyaratan liliefors didapat Lhitung < Ltabel (0,0791 < 0,1241). Hal itu berarti data 
berdistribusi normal. Pada uji kelinieran regresi didapat Fhitung (1,58) < Ftabel = 
(1,90) yang dapat disimpulkan bahwa model regresi berbentuk linier. Sedangkan 
untuk uji keberartian didapat Fhitung (13,68) > Ftabel (4,04) yang menandakan bahwa 
persamaan regresi berarti. Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan prod-
uct moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 0,4541. Hal ini berarti terdapat pen-
garuh yang positif antara pelayanan pada wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak membayar PBB di RW 10 Kelurahan Baru Jakarta Timur. Dari perhitungan 
Uji-t didapat thitung = 3,5676 > ttabel = 1,684 yang menunjukkan adanya hubungan 
yang signifikan antara variabel X yaitu pelayanan pada wajib pajak dengan varia-
bel Y yaitu kepatuhan wajib pajak. Dari hasil perhitungan diperoleh Koefisien De-
terminasi 20,62% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Y kepatuhan wajib 
pajak ditentukan oleh variabel X pelayanan pada wajib pajak sebesar 20,62%. 
Kata kunci: Pelayanan, Kepatuhan, Wajib Pajak, PBB 
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ABSTRACT 
Nur Cholifah Pratiwi. The Effect of The Servicing on Taxpayers to Pay The Tax-
payer’s Compliance in RW 10 Kelurahan Baru Jakarta Timur. Skripsi. Jakarta: 
Concentration in AccountingEducation, Department of Economics And Admini-
stratin, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2014. 
The aim of this research is to determine The Effect of The Servicing on Taxpayers 
to Pay The Taxpayer’s Compliance in RW 10 Kelurahan Baru East Jakarta by 
using empirical data and facts are valid and reliable.This research conduct RW 
10 Kelurahan Baru East Jakarta. The research method used is survey method 
with the correlational approach. The population in this study are all taxpayers in 
RW 10 Kelurahan Baru as many as 537 people. The sample used as many as 62 
people. The sampling technique in this study is proportional sampling. To get data 
from two variables, researcher using likert scale model for self confidece (varia-
ble X) and assertiveness (variable Y).Regression equation in this research is Ŷ = 
46,46 + 0,38X. From this equation test requirements analysis conducted by nor-
mality test error estimate the regression of Y on X obtained by Liliefors Lcount < 
Ltable (0,0791 < 0,1241). It mean the data are normally distributed. On the lineari-
ty the regression test we got the result Fcount (1,58) < Ftable = (1,90) which can be 
conclude that the regression model is linear. As for the meaningful test obtained 
Fcount (13,68) > Ftable (4,04), indicating that the regression equation means. The 
test result by using a correlation coefficient of Pearson product moment values 
obtained rxy = 0,4541. This means there isi a positive relationship between servic-
ing of taxpayers with taxpayer’s compliance of  taxpayer in RW 10 Kelurahan Ba-
ru. From the test calculations  tcount = 3,5676 > ttable = 1,684 indicating a signifi-
cant relationship between the servicing of taxpayer (variable X) with taxpayer’s 
compliance (variable Y). From the calculation results obtained 20,62% coefficient 
of determination so that it can be said that taxpayer’s compliance variable Y is 
determined by the variable X the servicing of taxpayers of 20,62%. 
Keywords: Service, Compliance, Taxpayers, PBB 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

MOTTO 
“The longer you have to wait for smeth-

ing, the more you will appreciate it when 
it finally arrives. The harder you have 
to fight for something, the more price-
less it will become once you achieve it. 
And the more pain you have to endure on 
your journey, the sweetener the arrival 
at your destination. All good things are 
worth waiting for and worth fighting for” 

(Susan Gale) 
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Papah, aku persembahkan kelulusan aku ini untuk Ummi dan Pa-

pah. Semoga kelak aku dapat lebih membahagiakan kedua orang tu-
aku dengan kesuksesan yang akan aku raih’ ” ♥ 
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