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ABSTRACT 

 

The Influence of Competency and Motivation On South Lampung, Jati Agung 

District Property Tax Collector Officer Performance 

 

By 

Febriyanti Putri 

 

The property tax is the supporting element of balancing funds that become one of 

income source for the district. The tax property management of Jati Agung district 

has not reaching the expected target yet. The achievement score that always 

logged under the annual target score means that there is always arrears in every 

year. The low participation level of society in paying the property tax can be 

caused by the tax collector officer performance. The factor that allegedly affecting 

the Jati Agung district tax collector officer performance is competency and 

motivation. The purpose of this study is to analyze the influence of competency 

and motivation on South Lampung, Jati Agung district property tax collector 

officer performance.  

The data in this study is analyzed using multiple regression analysis. The data that 

being analyzed in this study is primary data that obtained from 166 Jati Agung 

district property tax collector officer. The finding of this study is shows that  

competency and motivation simultantly have significantly positive influence on 

Jati Agung district property tax collector officer performance.  

This study is also shows that competency and motivation partially have 

significantly positive influence on Jati Agung district property tax collector officer 

performance. The implication of this study is the South Lampung Region Inconme 

Bureau suggested to arrange training and development program for the officer to  

enhance their computer ability. And also the South Lampung Regional Tax and 

Retribution Management Bureau suggested to customizing the the suitable fee 

system for the property tax collector officer that running the job correctly and the 

suitable punishment for the property tax collector officer that does not running the 

job correctly. 
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ABSTRAK 

 

Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparat Pemungut 

Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

Oleh 

Febriyanti Putri 

 

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen yang mendukung dana 

perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan 

yang akan diterima oleh daerah penghasil. Pengelolaan PBB di Kecamatan Jati 

Agung belum mencapai target yang diharapkan. Ketercapaian angka realisasi 

selalu di bawah angka pokok ketetapan yang berarti tiap tahunnya selalu ada 

tunggakan pemungutan pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar 

PBB-P2 dapat disebabkan oleh faktor antara lain kinerja aparat pemungut pajak. 

Faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kinerja aparat pemungut pajak 

di kecamatan Jati Agung adalah kompetensi dan motivasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja aparat 

pemungut pajak di kecamatan Jati Agung.  

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 

jawaban 166 aparat pemungut pajak di kecamatan Jati Agung. Kesimpulan yang 

didapatkan dari penelitian ini, menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi 

dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemungut 

pajak di kecamatan Jati Agung.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi 

berpengaruh secara parsial terhadap terhadap kinerja aparat pemungut pajak. 

Implikasi yang didapatkan dari penelitian ini, ialah pihak Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan disarankan untuk memberikan 

pelatihan dan pengembangan kepada para aparat agar para aparat dapat memiliki 

kemampuan komputerisasi yang cukup untuk mendukung tugasnya. Selain itu 

pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

juga disarankan untuk melakukan penyesuaian teknis pemberian upah pungut yang 

akan langsung dilakukan pemotongan atas penyetoran atau dikaji kembali jika ada 

cara pemberian upah yang baik sehingga lebih sesuai didalam pemberian upahnya 

dan sanksi hukum yang jelas bagi aparat pemungut pajak yang tidak melakukan 

tugas dengan baik. 

Kata Kunci : Kompetensi, Motivasi, Kinerja Pegawai 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan

kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam melaksanakan

otonomi daerah, seperti diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004

tentang pemerintahan daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah kabupaten

dan daerah kota didasarkan atas asas desentralisasi dengan memberikan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah

secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh

pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,

serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana perimbangan merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya

memperhatikan potensi daerah penghasil. Adanya perimbangan keuangan ini

disebabkan karena adanya keterbatasan sumber pendapatan daerah yang berupa

pajak daerah, pendapatan non pajak dan retribusi untuk masing-masing daerah.

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan

negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat

Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu
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kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan saran untuk ikut berpartisipasi

dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen yang mendukung dana

perimbangan mempunyai pengaruh terhadap besarnya bagian dana perimbangan

yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu Pajak Bumi dan

Bangunan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam hal

penanganannya, sehingga nantinya dapat memberikan sumbangan yang besar

pada pendapatan asli daerah (PAD). PBB merupakan jenis pajak pusat yang

dilimpahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang pelaksanaannya

setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  sehingga segala

pengelolaan dan peruntukkannya diserahkan kepada kabupaten atau kota tersebut

begitu pula halnya di Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Kecamatan Jati

Agung.  Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu bagian dari wilayah

kabupaten Lampung Selatan dengan membawahi 21 Desa.

Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan hasil observasi lapangan

pengelolaan PBB di Kecamatan Jati Agung belum mencapai target yang

diharapkan. Dari pokok Ketetapan PBB tiap tahunnya perolehan realisasi

penerimaan tiap tahunnya tidak stabil. Ketercapaian angka realisasi selalu di

bawah angka pokok ketetapan yang berarti tiap tahunnya selalu ada tunggakan

pemungutan pajak, berikut tabel realisasi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Jati

Agung dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir.
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Tabel. 1.1 Persentasi Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Jati Agung  dari
tahun 2014 sampai dengan 2016

Tahun Ketetapan (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

2014 601.159.640,- 315.817.568 52%

2015 542.851.178,- 250.771,548,- 46 %

2016 2.122.820.934 1.199.049.368 56 %

Sumber : Kecamatan Jati Agung (Data Diolah)

Dari data Tabel 1.1 di atas diperoleh penerimaan realisasi PBB-P2 yang jauh dari

ketetapan yang diharapkan. Di tahun 2015 mengalami penurunan ketetapan tetapi

perolehan penerimaan realisasi juga mengalami penurunan, kemudian di tahun

2016 terjadi kenaikan ketetapan target yang harus dicapai hingga 3 (tiga) kali lipat

dari ketetapan target PBB-P2 yang ditentukan tahun tahun sebelumnya ini

disebabkan peraturan Bupati yang menetapkan saldo minimum setoran PBB-P2

sejumlah Rp. 45.000 yang dituangkan pada Perbup Nomor: 26 Tahun 2016

tanggal 30 Agustus 2016. Dengan kenaikan tiga kali lipat ketetapan PBB-P2

ditahun 2016 tetapi perolehan realisasi PBB-P2 justru mengalami kenaikan

penerimaan dari 46% ke 56%  hal ini lah yang membuat menarik untuk diteliti.

Jika dilihat dari data perolehan penerimaan PBB-P2  per Desa di kecamatan Jati

Agung yang terdiri dari 21 Desa dengan masing-masing perkembangannya ada

yang semakin meningkat, jalan ditempat, dan yang menurun dari tahun

sebelumnya seperti yang data yang tertera pada table 1.2 sampai dengan 1.4

dibawah ini :
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Tabel. 1.2 Persentasi Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Jati Agung dari
21 Desa tahun 2014

NO DESA Ketetapan (Rp) Realisasi Realisasi (%)

1 BANJAR AGUNG 18.434.537,- 7.093.699,- 38%

2 FAJAR BARU 38.275.257,- 13.831.183,- 36%

3 GEDUNG AGUNG 21.166.942,- 11.480.000,- 54%

4 GEDUNG HARAPAN 8.563.683,- 3.165.363,- 37%

5 JATIMULYO 73.9058.775,- 39.388.073,- 54%

6 KARANG ANYAR 81.266.588,- 49.560.681,- 61%

7 KARANG REJO 36.863.878,- 7.581.186,- 42%

8 KARANG SARI 6.795.990,- 5.631.335,- 83%

9 MARGA AGUNG 34.005.893,- 17.600.000,- 52%

10 MARGA KAYA 20.677.320,- 11.187.198,- 54%

11 MARGO LESTARI 13.047.436,- 8.876.121,- 68%

12 MARGO MULYO 19.525.854,- 1.482.469,- 8%

13 MARGO REJO 15.077.540,- 11.380.176,- 75%

14 MARGO DADI 20.587.177 13.113.199,- 64%

15 PURWOTANI 6.560.724,- 3.321.439,- 51%

16 REJOMULYO 34.039.218,- 28.000.000,- 82%

17 SIDODADI ASRI 25.402.848,- 17.688.907,- 70%

18 SIDOHARJO 11.741.410,- 6.336.827,- 54%

19 SINAR REJEKI 35.589.156,- 12.554.000,- 35%

20 SUMBER JAYA 19.159.993,- 12.350.983,- 64%

21 WAY HUWI 61.319.421,- 26.158.511,- 43%

JUMLAH 60.159.640,- 315.817.568,- 52%

Sumber : Kecamatan Jati Agung (Data Diolah)
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Tabel. 1.3 Persentasi Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Jati
Agung dari 21 Desa tahun 2015

NO DESA Ketetapan (Rp) Realisasi Realisasi (%)

1 BANJAR AGUNG 16.925.503,- 3.920.000,- 23%

2 FAJAR BARU 23.395.230,- 6.780.000,- 29%

3 GEDUNG AGUNG 17.466.028,- 11.952.000,- 68%

4 GEDUNG HARAPAN 7.722.781,- 3.133.369,- 41%

5 JATIMULYO 80.682.004,- 31.900.000,- 40%

6 KARANG ANYAR 72.208.123,- 34.300.000,- 48%

7 KARANG REJO 32.288.098,- 15.366.850,- 48%

8 KARANG SARI 5.674.161,- 2.497.526,- 44%

9 MARGA AGUNG 29.336.948,- 10.000.000,- 34%

10 MARGA KAYA 18.663.542,- 9.000.000,- 48%

11 MARGO LESTARI 11.566.194,- 5.969.330,- 52%

12 MARGO MULYO 17.560.066,- 5.761.556,- 33%

13 MARGO REJO 13.607.383,- 10.279.348,- 76%

14 MARGO DADI 18.910.467,- 9.102.000,- 48%

15 PURWOTANI 6.086.312,- 3.163.000,- 52%

16 REJOMULYO 30.528.381,- 24.567.000,- 80%

17 SIDODADI ASRI 22.880.926,- 11.857.405,- 52%

18 SIDOHARJO 10.640.467,- 5.650.000,- 53%

19 SINAR REJEKI 31.586.890,- 15.000.000,- 47%

20 SUMBER JAYA 16.832.466,- 9.891.236,- 59%

21 WAY HUWI 58.289.208,- 20.680.928,- 35%

JUMLAH 542.851.178,- 250.771.548,- 46%

Sumber : Kecamatan Jati Agung (Data Diolah)
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Tabel. 1.4 Persentasi Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Jati
Agung dari 21 Desa tahun 2016

NO DESA Ketetapan (Rp) Realisasi Realisasi (%)

1 BANJAR AGUNG 54.700.302,- 14.575.776,- 27%

2 FAJAR BARU 110.844.175,- 58.686.137,- 53%

3 GEDUNG AGUNG 57.382.528,- 31.910.000,- 56%

4 GEDUNG HARAPAN 28.667.211,- 15.130.485,- 53%

5 JATIMULYO 211.825.552,- 99.350.000,- 47%

6 KARANG ANYAR 215.301.905,- 140.280.740,- 65%

7 KARANG REJO 121.652.790,- 45.060.050,- 37%

8 KARANG SARI 52.483.921,- 20.165.115,- 38%

9 MARGA AGUNG 125.563.730,- 99.191.087,- 79%

10 MARGA KAYA 107.464.385,- 70.000.000,- 65%

11 MARGO LESTARI 54.100.150,- 38.407.186,- 71%

12 MARGO MULYO 83.329.558 33.235.000,- 40%

13 MARGO REJO 51.874.705,- 44.335.043,- 85%

14 MARGO DADI 87.504.480,- 32.381.992,- 37%

15 PURWOTANI 45.928.820,- 24.795.000,- 54%

16 REJOMULYO 134.115.781- 113.353.461,- 85%

17 SIDODADI ASRI 110.291.492,- 45.910.000,- 42%

18 SIDOHARJO 66.834.875,- 36.500.000,- 55%

19 SINAR REJEKI 134.086.724,- 113.797.000,- 85%

20 SUMBER JAYA 85.280.012,- 50.416.792,- 59%

21 WAY HUWI 173.245.928,- 71.568.504,- 39%

JUMLAH 2.122.820.934,- 1.199.049.368,- 56%

Sumber : Kecamatan Jati Agung (Data Diolah)
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Dari Data ketiga tabel di atas yang menunjukkan tingkat penerimaan PBB-P2 dari

21 (Dua Puluh Satu) Desa di Kecamatan Jati Agung dari kurun waktu 2014 –

2016 dari masing masing desa menunjukkan smakin tahun terjadi peningkatan

seperti Desa Rejomulyo, Desa Margorejo, Desa Sinar Rejeki dengan dilihat

tingkat perolehan persentasi tertinggi di tahun 2016 sebesar 85%. Dan ada pula

desa yang semakin tahunnya semakin menurun salah satunya Desa Karang Sari

dari perkembangan tahun 2014 sebesar 83% , tahun 2015 44%, kemudian tahun

2016 semakin menurun 28%. Juga terdapat 4 Desa yang persentasi nya jalan di

tempat yaitu Desa Gedung Agung, Desa Purwotani,  Desa Sidoharjo, Desa

Sumber Jaya dimana perolehan persentasi penerimaan PBB-P2 tetap di rata-rata

sekitaran 50%. Kemudian Desa Banjar Agung adalah desa terburuk dengan nilai

perolehan yang kecil di tahun 2014 sebesar 36%, tahun 2015 23%, dan di tahun

2016 semakin mengalami kemerosotan yaitu sebesar 27%.

Dilihat dari Sumber Daya Manusia yang ada dalam hal pengelolaan pemungutan

PBB-P2 di Kecamatan Jati Agung yaitu ditingkat Kecamatan terdapat 1 Aparat

Pemungut PBB-P2 kecamatan dalam pengawasan Seksi Pertanahan kemudian

dikoordinasikan ketingkat Desa. Di Desa pemungutan PBB-P2 melibatkan Aparat

Pemungut PBB-P2 pemerintahan desa  dan dibantu pamong desa setempat. Dari

21 Kepala Desa di Kecamatan Jati Agung dalam pemungutan  PBB-P2 semua

memusatkan tanggung jawab  pada aparat Desa yaitu Sekretaris Desa sebanyak

21 orang dan Kepala Dusun 144 orang sebagai Aparat Pemungut Pajak Bumi dan
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Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa berikut data Aparat Pemungut Pajak

Bumi dan Bangunan disetiap desa di Kecamatan Jati Agung.

Tabel 1.5 Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kecamatan Jati Agung dari pemerintahan Kecamatan sampai pemerintahan Desa

KOLEKTOR
KECAMATAN

SEKDES KEPALA DUSUN
(KADUS)

JUMLAH TOTAL
APARAT PEMUNGUT

PAJAK DI
KECAMATAN JATI

AGUNG

1 21 144 166

Sumber : Kecamatan Jati Agung ( Data Diolah )

Kepala Dusun di setiap Desa memang menjadi ujung tombak pelaksanaan

pemungutan PBB-P2, Kepala Dusun meneruskan kepamong Desa yaitu ke ketua-

ketua RT di tingkat bawah.

Tabel 1.6 Pendidikan formal terakhir aparat pemungut pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

NO
PENDIDIKAN

APARAT PEMUNGUT PBB-P2

KOLEKTOR
KECAMATAN

SEKRETARIS
DESA

KADUS

1. SD - - 6

2 SMP - 5

3 SMA - 15 132

4 D1 - - -

5 D2 - - -

6 S1 1 6 1

TOTAL 1 21 144
Sumber : Kecamatan Jati Agung (Data Diolah)
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Dilihat dari Tabel 1.6 merupakan data pendidikan formal terakhir para aparat

pemungut pajak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Pendidikan formal terakhir merupakan hal penting untuk peningkatan kemampuan

aparat pemungut PBB-P2, pemecahan permasalahan-permasalahan yang harus

diteliti mengenai kompetensi aparat pemungut pajak dalam mengelola PBB-P2

yaitu harus ditunjang tingkat pendidikan formal terakhir bagi Aparat pemungut

pajak tersebut.

Permasalahan pengelolaan PBB-P2 lainnya di Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-

P2 dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti fenomena pertama,

kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari

masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, berikut hasil wawancara yang

peneliti lakukan: Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di

Kecamatan Jati Agung dengan Bapak Sugeng selaku Sekretaris Desa Karang Sari

dalam hal ini aparat pemungut pajak Desa Karang Sari, beliau mengatakan

pihaknya sudah melakukan upaya penagihan bagi wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, beliau juga mengatakan bahwa

pihak aparat pemungut pajak Desa Karang Sari bersama-sama melakukan

koordinasi dengan pihak kecamatan  dalam melakukan penagihan pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan. Namun rendahnya partisipasi masyarakat

dalam membayar pajak bukan saja hanya disebabkan oleh kurang giatnya aparat

dalam melakukan penagihan, tetapi juga sikap apatis dari masyarakat itu sendiri.
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Hal ini juga diperkuat dari wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu

wajib pajak yaitu Bapak Desma Nopandi. Beliau mengatakan bahwa sudah 3

tahun tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan objek

pajaknya yang di wilayah Desa Karang Sari, namun sampai detik ini tidak ada

aparat yang melakukan penagihan pajak karena objek pajak tidak saya tempati

untuk rumah tinggal dan dikarenakan hanya sebagai investasi pembayaran PBB-

P2 terhadap objek pajak di Karang Sari tidak terlalu saya perdulikan.

Fenomena kedua, selain itu kadang kala Wajib Pajak (WP) tidak dikenal, hal ini

terjadi karena adanya perpindahan/pergantian kepemilikan objek pajak (OP) tanpa

pemberitahuan/pelaporan dari pihak Wajib Pajak. Berdasarkan hasil wawancara

yang peneliti lakukan di Kecamatan Jati Agung dengan Bapak Solichen Sekdes

Desa Fajar Baru yang merupakan aparat pemungut pajak Desa Fajar Baru, beliau

mengatakan bahwa untuk pergantian/perpindahan kepemilikan objek pajak, wajib

pajak harus melakukan pemberitahuan/pelaporan kepada aparat pajak, wajib pajak

mengisi dengan benar blanko yang sudah disediakan, melampirkan data

kepemilikan tanah, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan

bukti tanda lunas PBB-P2 selama 5 (lima) tahun kebelakang, serta foto copy KTP

Pemohon. Hal ini juga diperkuat dari wawancara yang peneliti lakukan di

Kecamatan Jati Agung dengan salah satu pemilik objek pajak yang bernama

Bapak Syamsul, beliau mengatakan bahwa objek pajak yang beliau miliki

diperoleh dari 10 tahun lalu belum melakukan perubahan balik nama dan belum

melakukan pemberitahuan kepada aparat pemungut pajak dikarenakan untuk

kepengurusan pergantian kepemilikan Objek Pajak salah satu persyaratannya,
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wajib pajak diminta untuk melampirkan bukti pembayaran PBB-P2  selama 5

tahun kebelakang dari tahun pengajuan pergantian kepemilikan Objek Pajak atau

apabila Wajib Pajak belum membayar PBB-P2, Wajib Pajak diharuskan melunasi

terlebih dahulu PBB-P2 yang masih terhutang, Sedangkan bukti pembayaran

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selama 5 (lima) tahun

kebelakang ada yang hilang dan ada yang belum membayar, sehingga sampai saat

ini SPPT tersebut masih atas nama pihak penjual.

Fenomena Ketiga, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang bertugas mendata

dan melakukan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

juga kemampuan Sumber Daya Manusia aparat pemungut pajak yang masih

rendah. Hal ini diperkuat dari wawancara yang peneliti lakukan pada di

Kecamatan Jati Agung Aparat Pemungut Pajak di Desa Jati Mulyo dengan Bapak

Nurohman selaku Kepala Dusun 5A, beliau mengatakan luasnya daerah Desa

Jatimulyo diperlukan bantuan koordinasi dengan petugas kabupaten Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk

dilakukan survey lapangan kembali dikarenakan masih terdapatnya Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan

akibat mutasi kepemilikan, pemecahan bidang tanah, dan pengajuan baru

kepemilikan objek pajak. Kemudian menurut Pak Nurohman pula diperlukan juga

diwilayah Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung SDM aparat pemungut pajak

yang memiliki kreatifitas dalam pencatatan dengan dilakukan up date database

Wajib Pajak secara komputerisasi di setiap tahunnya  agar selalu terdeteksi

perubahan data Wajib Pajak yang ada dengan memakai program komputerisasi
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yang dapat memudahkan aparat pemungut pajak mengetahui pula data Wajib

Pajak yang belum melakukan pembayaran atau belum sampai dengan tingkat

Dusun dan RT.

Fenomena keempat, yang terjadi dilapangan selanjutnya yaitu tidak adanya

sanksi hukum yang jelas bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari Objek

Pajak yang dimiliki serta tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan

wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Jati Agung Aparat Pemungut

Pajak di Desa Purwotani Bapak Sulistiyoko selaku Sekretaris Desa Purwotani

beliau mengatakan bahwa tidak ada sanksi hukum bagi masyarakat yang

mendapatkan manfaat dari objek pajak yang dimiliki serta tidak terdaftar sebagi

wajib pajak terlebih di daerah Desa Purwotani seratus persen merupakan kawasan

register jadi merupakan tanah negara yang sifatnya hanya ditumpangi oleh Wajib

Pajak.

Hal ini juga diperkuat dari wawancara yang peneliti lakukan  di Kecamatan Jati

Agung dengan Ibu SUPIAH warga Desa Purwotani Dusun IV, beliau mengatakan

Objek Pajak yang dimiliki belum memiliki Surat Kepemilikan Tanah yang syah

karma memang daerah yang mereka tempati merupakan tanah milik pemerintah

yang merupakan tanah register yang tidak bisa mereka miliki secara administrasi

pertanahan yang syah jadi terkadang tagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan tidak dibayarkan karena tanah yang dimiliki kepunyaan

pemerintah dan sampai saat ini tidak ada sanksi hukum terhadap saya atas

tunggakan bayaran tersebut, hanya jika diperlukan untuk kelengkapan berkas
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apabila ada keperluan mengurus ktp atau keperluan masuk sekolah anak baru saya

membayar PBB-P2.

Kemudian Fenomena kelima, berkaitan dengan peningkatan penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masih rendah dan jauh dari

pencapaian target diperlukan adanya sosialisasi dari tingkat petugas Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang

menangani PBB sampai Camat, Kepala Desa, sampai Aparat pemungut pajak

disetiap desanya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di

Kecamatan Jati Agung dengan Bapak Jafar Sekretaris Desa Sidodadi Asri yang

merupakan aparat pemungut pajak Desa Sidodadi Asri, beliau mengatakan bahwa

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Lampung Selatan

oleh petugas yang menangani bidang PBB-P2 yang sampai ke tingkat Kecamatan

terlebih sampai ke pihak aparat pemungut pajak di Desa terdapat peraturan baru

sesuai Perbup nomor 26 tahun 2016 terjadi perubahan terdapat ketetapan minimal

pajak PBB Rp. 45.000 untuk satu SPPT per tahun. Adanya ketetapan batas

minimal pajak PBB ini, maka tidak ada lagi pajak PBB di bawah Rp. 45.000,-

akibat tidak adanya sosialisasi yang diberikan, banyak Wajib Pajak yang kaget

dan protes dan mempertanyakan bagaimana cara Pemda Lampung Selatan

menghitung PBB-P2 karna pembayaran yang dilakukan sama rata walaupun luas

yang berbeda, bangunan yang berbeda baik ada yang permanent dan ada yang

tidak permanent tapi sama-sama membayar Rp. 45.000,- sehingga membuat repot

Aparat pemungut pajak di desa diakibatkan tidak adanya sosialisasi peraturan baru

ini.
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Fenomena keenam, motivasi bagi aparat pemungut pajak dalam hal ini berupa

gaji atau upah pungut. Sesuai wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Kasubbid PBB-P2 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Lampung Selatan yaitu Bapak Kotmir, ST beliau mengatakan upah pungut aparat

pemungut pajak di Kabupaten Lampung Selatan sama dengan daerah

Kabupaten/Kotamadya lainnya telah ditentukan dalam aturan PP No 69 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah secara teknis pemberian upah pungut kepada aparat

pemungut pajak sesuai target yang tercapai sesuai triwulan sebesar 2% sampai

akhir penyelesaian penagihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Jati Agung

dengan Bapak Solichen Sekdes Desa Fajar Baru yang merupakan aparat

pemungut pajak Desa Fajar Baru, beliau mengatakan bahwa upah pungut yang

akan diberikan kepada aparat pemungut pajak belum bisa membuat mereka

termotivasi dikarena aturan teknis penerimaan yang lama dan terlalu kecil

sehingga rata-rata Aparat Pemungut Pajak di Desa Fajar Baru justru tidak terlalu

berharap dengan adanya upah pungut yang akan diberikan pihak Kabupaten

mereka termotivasi dari honorarium dari jabatan mereka dari seorang aparat desa

yang apabila target PBB-P2 tidak tercapai mereka dapat diganti atau tidak

menduduki jabatan tersebut oleh Kepala Desa, atau mereka takut tidak diikut

sertakan dalam kegiatan pengelolan pembangunan Desa yang mempunyai insentif.
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Terkait permasalahan-permasalahan yang diperoleh di atas terdapat beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai/petugas/aparat dalam suatu

organisasi baik organisasi publik maupun privat. Peningkatan Kinerja tidak

dengan sendirinya terjadi, melainkan terbentuk karena faktor kemampuan

(ability), motivasi (motivation) dan situasi kerja (work situation) (Gomez,

1999;154). Faktor kemampuan merujuk kepada kapasitas individu yang terbentuk

dari perangkat kemampuan intelektual dan fisik (Robbins, 2001;46). Faktor yang

diduga mempunyai pengaruh cukup dominan terhadap Aparat Pemungut Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kecamatan Jati Agung adalah

Kompetensi dan Motivasi. Kompetensi dan Motivasi aparat pemungut pajak yang

tinggi akan terdorong untuk bekerja keras dengan memanfaatkan kemampuan dan

ketrampilan yang dimilikinya. Kompetensi pekerja menurut Spencer & Spencer

(1993:9) sebagai karakter sikap dan prilaku atau kemampuan pekerja yang relatif

bersifat stabil ketika menghadapi situasi pekerjaaan yang terbentuk dari sinergi

antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan

kontekstual. Setiap pekerja yang memiliki kompetensi generik antara kompetensi

intelektual, kompetensi sosial, dan kompetensi emosional diharapkan mampu

mengatasi pekerjaan yang dihadapinya dengan lebih baik.

Dari uraian di atas dapat dilihat perlulah dianalisa atas kinerja aparat pemungut

pajak di Kecamatan Jati Agung  agar penelitian ini lebih terarah maka penulis

memilih dan menetapkan judul penelitiannya yaitu “ PENGARUH

KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA APARAT

PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
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PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja Aparat Pemungut Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan ?

2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja Aparat Pemungut Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan ?

3. Bagaimana pengaruh kompetensi dan motivasi secara bersama-sama terhadap

kinerja Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pengaruh kompetensi terhadap kinerja Aparat Pemungut

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jati

Agung Kabupaten Lampung Selatan.
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2. Untuk menjelaskan pengaruh motivasi terhadap kinerja Aparat Pemungut

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jati

Agung Kabupaten Lampung Selatan.

3. Untuk menjelaskan pengaruh Kompetensi dan Motivasi secara bersama-sama

terhadap kinerja aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Jati

Agung Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi

pemerintah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam

rangka memberdayakan kemampuan Aparat Pemungut Pajak dalam

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan oleh

pembuat kebijakan pemerintah dalam memperhatikan kinerja aparat

pemungut pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan negara

dari sektor PBB-P2.

3. Kegunaan dari segi akademis, cukup banyak peneliti lain yang meneliti

tentang pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja.Peneliti berharap

makin memahami konsep-konsep kompetensi, motivasi, dan kinerja pegawai

yang terjadi di instansi pemerintah serta diharapkan dapat digunakan sebagai

acuan penelitian lebih lanjut di bidang pengembangan sumber daya manusia,
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khususnya yang berkaitan dengan kompetensi, motivasi, dari kinerja aparat

pemungut pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

1.5 Batasan Penelitian

Batasan didalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh variabel

kompetensi dan motivasi terhadap kinerja aparat pemungut PBB P2 dimana tanpa

menyertakan pembahasan mengenai perilaku (attitude) aparat yang termasuk

dalam pembahasan dalam analisa  Kompetensi yang lebih menganalisa pada

pengetahuan dan keterampilan (skill) dengan tujuan agar penelitian dapat lebih

fokus menganalisis kompetensi aparat pemungut PBB-P2 yang terjadi di

lapangan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya

berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada

negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli

barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat diperiksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kompensasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar

kepentingan umum. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public

investment.
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2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004

yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:

a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang

diterapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan

hukum publik, Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah

daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas

jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaanya bisa dapat

dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh

jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat

ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-

persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak

membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak

menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian

biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi

permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan

daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana



21

pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang

disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai

dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan

daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan

memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang

tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah,

pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat

yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang

menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk

menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di

suatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari perdesaan, perkotaan,

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan

bangunanm. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi

umum, dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber

lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Negara yang dikenakan

terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 09 November 1994. Yang

menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1985 Pasal 2 Ayat 2 Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi

yang ada di bawahnya. Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Menurut Pasal

4 UU No. 12 Tahun 1985 yang telah direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 1994

yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata:

a. Mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;

b. Memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;

c. Memiliki, menguasai, atas bangunan dan/atau;

d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.4 Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan

sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh

pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

Pelimpahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah akan dilaksanakan

selambat-lambatnya pada bulan Januari 2014 (pasal 182 ayat (1) UU PDRD),
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sedangkan pelimpahan pengelolaan BPHTB selambat-lambatnya pada bulan

Januari 2011 (pasal 182 ayat (2) UU PDRD). Undang-undang nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 15

September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010, mencabut

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun. 2000.

Pemerintah Lampung Selatan sendiri menerima dan melaksanakan peralihan

PBB-P2 menjadi Pajak daerah dimulai dari Tanggal 01 Januari 2014 dengan

terlebih dahulu dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan.

2.1.5 Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam pemungutan PBB-P2

Menurut Susilo (2002:3) sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama

sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan

tujuannya. Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh

perusahaan/organisasi. Sejak awal dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah pemerintah pusat sudah

menyadari akan adanya berbagai kendala terutama dalam pemungutan PBB-P2

bahkan di lingkungan  dinas pendapatan daerah (Dispenda) pun, para pegawainya

memang belum ada  yang memiliki pengalaman mengelola dan memungut PBB-

P2, artinya, dari sisi kompetensi daerah memang belum menguasai masalah

pengelolaan PBB-P2. Menurut perhitungan Hartoyo (Direktur Ekstensifikasi dan
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Penilaian Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dalam wawancara dengan Majalah

Kota Kita terbitan bulam maret 2013) yang mendasarkan pada pengalaman Ditjen

pajak dalam mengelola dan memungut PBB, disuatu daerah dibutuhkan sekitar

20-30 pegawai dalam satu unit kerja (SKPD) yang khusus bertugas mengelola

PBB-P2. Jika di ambil angka rata-rata ( 25 orang per pemda ), maka dari 450

pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, berarti dibutuhkan paling tidak

sekitar 10 ribu pegawai yang secara khusus bertugas mengelola dan memungut

PBB-P2.

Menambah SDM sebanyak 10 ribu pegawai bukan merupakan masalah mudah.

Kalaupun dari sisi jumlah bisa terpenuhi, soal kompetensinya bisa menjadi

masalah tersendiri. Karena itulah selama proses persiapan pengalihan, sejak tahun

2011 banyak pegawai pemda diikutkan progam pendidikan penilaian PBB di

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) maupun kursus-kursus singkat yang

berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2 agar dari sisi kompetensi SDM daerah siap

menerima pengalihan. Terkait dengan SDM, perlu dilakukan setelahnya adalah

melakukan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 3 tahap:

 Pendidikan dan pelatihan pengelolaan PBB-P2 secara umum

 Pendidikan dan pelatihan PBB-P2 lebih spesifik (pendataan, penilaian,

penetapan dan lain-lain)

 Pemagangan di KPP Pratama
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2.1.6 Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu, kinerja pegawai

(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja

perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah

totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja

organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi

tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang

digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam

upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Bagaimana individu dapat mencapai

keberhasilan dalam kinerjanya, tentu perlu mengetahui faktor-faktor individual

yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan kinerjanya. Bacal

(2005:149) memberikan contoh faktor-faktor individual tersebut seperti tingkat

motivasi, komitmen, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

berpikirnya.

Sama dengan pendapat tersebut di atas, bahwa keberhasilan kinerja dipengaruhi

faktor-faktor individual, maka Gomez (1998:152), memberikan arti bahwa kinerja

atau performance. Merupakan hasil perkalian antara kemampuan (ability) dengan

motivasi (motivation). Lebih jauh dijelaskan oleh Gomez (1999:154), bahwa ada

satu variabel yang juga turut menentukan dalam kinerja yaitu situasi kerja,

suasana kerja atau iklim organisasi (work situation) yaitu sejauh mana karyawan

menyukai tanggung jawab atas pekerjaannya. Pendapat yang hampir sama dengan

pendapat Gomez, yaitu Stoner (1982:460) mengemukakan bahwa kinerja atau
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performance merupakan hasil perkalian dari fungsi motivasi, kemampuan dan role

perception (persepsi peran).

Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat sebelumnya mengangkat variabel

motivasi dan kemampuan dalam kinerja. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas,

maka dapat ditarik suatu pemahaman mengenai konsep kinerja, yaitu segala

sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang, kelompok atau organisasi yang akan

dipengaruhi oleh tingkat kemampuan, motivasi, dan faktor lingkungan.

Kemampuan (ability) dan motivasi (motivation) saling menentukan satu dengan

yang lainnya terhadap kinerja. Artinya setinggi apapun tingkat kemampuan

seorang pegawai tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal bila dikerjakan

dengan motivasi yang rendah, demikian juga sebaliknya setinggi apapun tingkat

motivasi seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya tidak akan efektif tanpa

diimbangi dengan adanya kemampuan. Faktor kemampuan (ability)

menggambarkan bakat dan keterampilan pegawai.

Dalam hal penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu elemen kunci

guna mengembangkan organisasi secara efektif dan efisien karena dengan adanya

kebijakan atau program penilaian prestasi kerja berarti organisasi telah

memanfaatkan secara baik sumber daya manusia yang ada. Simamora (1995:416)

mengemukakan bahwa performance appraisol (penilaian kinerja) adalah proses

organisasi mengevaluasi kerja individu. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi

karyawan kepada organisasi selama kurun waktu tertentu. Umpan balik kinerja
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memungkinkan karyawan mengetahui seberapa baik bekerja dibandingkan dengan

standar organisasi. Hasibuan (2000:86) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai

kegiatan manajer untuk mengevaluasikan kerja karyawan serta menetapkan

kebijaksanaan selanjutnya. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa penilaian kinerja

adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas

yang dihasilkan setiap karyawan. Gomez (2000:142) mengemukakan bahwa

kriteria kinerja pegawai meliputi:

1. Quantity of Work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode

waktu tertentu

2. Quality of Work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat

kesesuaian dan kesiapan.

3. Job Knowledge, yaitu pengetahuan yang luas mengenai pekerjaan dan

keterampilannya.

4. Creativeness, yaitu gagasan yang dimunculkan dan tindakan untuk

menyelesaikan persoalan yang timbul

5. Cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain

6. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan

penyelesaian pekerjaan.

7. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas baru dalam

memperbesar tanggung jawabnya

8. Personal Qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpian,

keramahtamahan, dan integritas pribadi
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Menurut Causio dan Award sebagaimana dikutip oleh Soeprihanto (2001:9)

disebutkan bahwa syarat-syarat untuk melakukan kinerja adalah sebagai berikut:

a. Relevance, berarti suatu sistem penilaian dipergunakan untuk mengukur hal-

hal atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan atau berkesesuaian

antara hasil pekerjaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Acceptability, berarti hasil sistem penilaian tersebut dapat diterima dalam

hubungannya dengan kesuksesan dari pelaksanaan pekerjaan dalam suatu

organisasi.

c. Reliability, berarti hasil sistem penilaian tersebut dapat dipercaya. Suatu

sistem penilaian mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila dua penilai atau

lebih terhadap pegawai yang sama memperoleh hasil nilai yang tingkatnya

relatif sama.

d. Sensitivity, artinya sistem penilaiannya tersebut cukup peka dalam

membedakan atau menunjukkan kegiatan yang berhasil, sedangkan ataupun

gagal, yang telah dilakukan oleh seseorang pegawai.

e. Practicality, berarti sistem penilaian dapat mendukung secara langsung

tercapainya tujuan organisasi melalui peningkatan kinerja para pegawainya.

Dari hasil penilaian kinerja tersebut dapat diketahui pegawai yang berhasil,

kurang berhasil, maupun yang belum atau tidak berhasil atau gagal.

2.1.7 Kompetensi

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang

harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya
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Pramudyo (2010:32), Sedangkan menurut Rivai dan Sagala (2009; 308),

kompetensi merupakan keinginan untuk memberikan dampak pada orang lain dan

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui strategi membujuk dan

mempengaruhi. Menurut Grote (dalam Pramudyo, 2010;35), kompetensi dapat

digunakan untuk memprediksi kinerja, yaitu siapa yang berkinerja baik dan

kurang baik tergantung pada kompetensi yang dimilikinya, diukur dari kriteria

atau standar yang digunakan.

Menurut Spencer dan Spencer (dalam Palan, 2007: 6) dalam usaha untuk

menjelaskan modal kinerja yang superior berbasis kompetensi, Spencer dan

Spencer mengutip, “A competency is an underlying characteristic of an individual

that is casually related to criterion-refernced effective and/or superior

performance in a job situation”. Memperjelas makna definisi tersebut, Spencer

dan Spencer menguraikannya kata demi kata. Pertama, Underlying characteristic

bermakna kompetensi adalah sesuatu yang berada di dalam (fairly deep) dan

merupakan bagian yang paling lama bertahan di dalam kepribadian seseorang dan

dapat memprediksi perilaku dalam berbagai macam situasi dan berbagai tugas,

kedua, causality related bermakna bahwa kompetensi memprediksi perilaku dan

kinerja. Terakhir, criterion-referrenced bermakna bahwa kompetensi sebetulnya

memprediksi siapa mengerjakan dengan baik atau dengan sangat buruk yang

diukur dengan kriteria-kriteria khusus atau standar tertentu.
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Berkaitan dengan pemahaman mengenai kompetensi sebagai underlying

characteristic seseorang, Spencer dan Spencer menyebutkan ada lima jenis

karakteristik kompetensi. Kelimanya adalah: A. Motives, B. Traits, C. Self

Concept, D. Knowledge, dan E. Skill. Pengertian masing-masing karakteristik

tersebut dijelaskan oleh Spencer and Spencer (dalam Palan, 2007:6) :

A. Motives, Sesuatu secara konsisten dipikirkan yang menyebabkan seseorang

bertindak. Motives mampu menggerakkan, mengarahkan, dan memilih

perilaku menuju kepada tindakan tertentu atau kepada tujuan. Orang-orang

memilih perilaku kepada tindakan tertentu atau kepada tujuan. Orang-orang

yang termotivasi untuk mencapai sesuatu konsisten membuat sasaran yang

menantang untuk dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk menyelesaikannya,

dan menggunakan umpan balik untuk melakukannya dengan lebih baik.

B. Traits, merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap

situasi dan informasi. Spencer dan Spencer mencontohkan karakteristik ini

dengan pilot pesawat tempur yang memiliki reaksi waktu dan penglihatan

yang baik. Begitu pula dengan kompleksnya mengontrol emosi sendiri dan

berinisiatif sebagai bentuk respon-respon yang harus konsisten pada setiap

situasi.

C. Self-Concept, Karakteristik ini menitik beratkan pada sikap-sikap seseorang,

nilai-nilai yang dianut/dipegang, atau citra diri. Seseorang yang memiliki

kepercayaan diri akan membuat orang tersebut efektif di hampir situasi

apapun.
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D. Knowledge, karakteristik ini merupakan kompetensi yang kompleks.

Knowledge menginformasikan bahwa seseorang memiliki kadar pada bidang-

bidang khusus, misalnya, pengetahuan ahli bedah terhadap syaraf dan otot di

dalam tubuh manusia. Spencer dan Spencer menegaskan bahwa skor-skor tes

pengetahuan sering gagal untuk memprediksikan kinerja karena skor-skor

tersebut gagal untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan yang

sebenarnya digunakan dalam bekerja.

E. Skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas fisik tertentu atau yang

berhubungan dengan tugas-tugas memerlukan pikiran. Contoh dari

karakteristik ini adalah keterampilan dokter gigi dalam menambal gigi tanpa

merusak syaraf-syaraf gigi; kemampuan seseorang programmer computer

untuk mengorganisir 50.000 baris kode dalam barisan logika.

Menurut Spencer & Spencer (dalam Palan 2007:8), MOTIF (motives) meliputi

(1) Orientasi pada pencapaian tugas (Achievement Orientation), (2) Dampak

dan pengaruh (Impact and Influence), Impact and Influence  ini mencerminkan

niat untuk mendekati, meyakinkan, mempengaruhi, atau membuat terkesan orang

lain, agar mereka mendukung agenda tertentu atau mereka menjadi terpengaruh.

SIFAT (Traits), meliputi (1) Inisiatif (Initiative), (2) Bekerjasama dengan tim

(Teamwork and Cooperation), (3) Membangun kebersamaan (Developing

Others), berupa kemauan untuk mengembangkan orang lain. Esensi dari

kompetensi ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan orang lain
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dan dampaknya ketimbang sebuah peran formal. Bisa dengan mengirim orang ke

program training secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan

perusahaan. Cara lain adalah dengan bekerja untuk mengembangkan para kolega,

klien, bahkan atasan. Teamwork and Cooperation berarti kemauan sungguh-

sungguh untuk bekerja secara kooperatif dengan pihak lain, menjadi bagian

sebuah tim, bekerja bersama sehingga menjadi lebih kompetitif.

KONSEP DIRI (Self Concept), meliputi (1) Percaya diri (Self Confidence), (2)

Kontrol Diri (Self Control), Self control adalah kemampuan untuk menjaga

emosi dan meredam aksi negative ketika sedang marah, tatkala berhadapan

dengan oposisi atau tindakan kasar dari orang lain, atau saat bekerja dalam kondisi

stress. Self control lebih sering ditemukan pada jabatan manajerial level bawah

dan posisi kontributor individual dengan tingkat stres tinggi. Self control jarang

disebut-sebut untuk level manajer ke atas. Self confidence adalah keyakinan

terhadap kemampuan diri menyelesaikan sebuah tugas. Self confidence adalah

sebuah komponen dari kebanyakan model dari orang-orang berkinerja superior.

PENGETAHUAN (Knowledge), meliputi (1) Senantiasa mencari informasi

(Information seeking), (2) Keahlian teknis (Technical expertise),

Techical/professional/managerial expertise termasuk pengetahuan terkait pada

pekerjaan (bisa teknikal, professional, atau manajerial), dan juga motivasi untuk

memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut.
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KETERAMPILAN (Skill), meliputi (1) Berpikir analisis (Analytical thinking),

(2) Berpikir konseptual (Conceptual Thinking), Analytical thinking adalah

kemampuan memahami situasi dengan merincinya menjadi bagian-bagian kecil,

atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini

memungkinkan seseorang berpikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu

yang kompleks. Conceptual thinking adalah memahami sebuah situasi atau

masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk

mendapatkan gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan mengidentifikasi

pola atau hubungan antar situasi yang tidak secara jelas terkait; mengidentifikasi

isu mendasar atau kunci dalam situasi yang kompleks. Conceptual thinking

bersifat kreatif, konsepsional, atau induktif.

2.1.8 Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin “Movere” yang berarti dorongan atau daya

penggerak. Menurut Hasibuan (1999:92), motivasi adalah pemberian daya

penggerak  yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerjasama,

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai

kepuasan dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Seseorang

yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum dalam hal bekerja.

Konsep Motivasi, merupakan sebuah konsep penting studi tentang kinerja

individual. Dengan demikian motivasi berarti pemberian motiv, penimbulan motiv

atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaaan yang menimbulkan

dorongan. Dapat juga dikatakan bahwa motivasi adalah faktor yang mendorong
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orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Mangkunegara (2005:93) motivasi

adalah suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri

(drive) dan diakhiri dengan penyesuaian diri, penyesuaian diri dikatakan untuk

memuaskan motif. Sedangkan menurut Handoko (2001:225), Motivasi adalah

suatu keadaan dalam pribadi yang mendorong keinginan individu untuk

melakukan keinginan tertentu guna mencapai tujuan. Dari beberapa pengertian

motivasi menurut pakar motivasi adalah cara memuaskan dengan memenuhi

kebutuhan seorang karyawan, yang berarti bahwa ketika kebutuhan seseorang

karyawan, yang berarti bahwa ketika kebutuhan seseorang dipenuhi oleh faktor-

faktor tertentu, orang tersebut akan mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai

tujuan organisasi.

Dalam teori Herzberg (dalam teck Hong dan Waheed, 2011:42) motivasi dibagi

menjadi dua faktor diantaranya motivator atau yang sering disebut dengan

motivasi intrinsik dan faktor hygiene atau yang sering disebut dengan motivasi

ekstrinsik yang dipisahkan menjadi dua dimensi. Motivasi Intrinsik adalah

motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dalam diri

individu tersebut, yang lebih dikenal dengan faktor motivasional. Menurut

Herzberg (dalam Teck Hong dan Waheed, 2011:42) yang tergolong sebagai faktor

motivasional antara lain adalah:

1. Achievement (Prestasi Kerja) adalah keberhasilan seorang karyawan dalam

menyelesaikan tugas
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2. Advancement (pengembangan diri) adalah suatu keinginan seseorang untuk

mengembangkan karier

3. Work Itself (pekerjaan itu sendiri) adalah variasi pekerjaan dan kontrol atas

metode serta langkah-langkah kerja.

4. Recognition (pengakuan) artinya karyawan memperoleh pengakuan adalah

orang, berprestasi baik diberi penghargaan, dan pujian.

Motivasi Ekstrinsik adalah  motivasi yang bersumber dari luar diri yang turut

menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang yang dikenal dengan

teori Hygiene Factor. Menurut Herzberg (dalam Teck Hong dan Waheed

2011:63) yang tergolong sebagai Hygiene Factor antara lain ialah sebagai berikut:

1. Company Policy (kebijakan perusahaan) adalah aturan yang ditetapkan oleh

pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan

2. Relationship with peers (hubungan dengan rekan kerja) adalaha komunikasi

antar karyawan dalam menyelesaikan tugas.

3. Work Security (keamanan kerja) adalah persepsi individu karyawan terhadap

karyawan variabilitas nilai imbalan, mutasi wilayah, peluang pemutusan

hubungan.

4. Relationship With Supervisor (Hubungan dengan atasan) hubungan baik atau

buruknya dengan atasan dalam perusahaan.

5. Salary (Gaji) adalah imbalan finansial yang diterima oleh karyawan meliputi

upah, premi bonus, dan tunjangan.
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Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow dengan teori

motivasi yang dikenal dengan hierarchy of needs pada intinya berkisar pada

pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu:

(1) kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti: rasa lapar, haus, istirahat,

dan seks (2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata,

akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual (3) kebutuhan akan kasih

sayang (love needs) (4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs) yang pada

umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status, dan (5) Aktualisasi diri

(self actualization), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk

mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjada

kemampuan nyata.

Teori Motivasi yang selanjutnya yaituTeori B.F Skinner dasarnya adalah

pengkondisian operan (operant conditioning) pendapat skinner pengkondisian

operan adalah perilaku yang dapat menguatkan cenderung di ulangi

kemunculannya, sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung

untuk menghilang atau terhapus. Oleh karena itu Skinner dianggap sebagai bapak

Operant Conditioning. Menurut Skinner tingkah laku bukanlah sekedar respons

terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operant, operant ini

dipengaruhi oleh apa yang terjadi sesudahnya. Operant adalah sejumlah perilaku

atau respons yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat.

Jadi operant conditioning itu melibatkan pengendalian konsekuensi. Menurut
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Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi

suatu tingkah laku pada saat lain di waktu yang akan datang.

Menurut Yusuf (2005:98), konsekuensi yang timbul dari tingkah laku tertentu

dapat menyenangkan atau pun tidak menyenangkan bagi yang bersangkutan.

Bermacam-macam penjatahan waktu bagi konsekuensi dapat juga berpengaruh

terhadap yang bersangkutan. Ada dua hal yang perlu disinggung sehubungan

dengan pengendalian konsekuensi ini, yaitu reinforcement dan Punishment.

1. Reinforcement

Dalam pergaulan sehari-hari, reinforcement kurang lebih berarti “hadiah”.

Tetapi dalam dunia psikologi, reinforcemen mempunyai arti lebih khusus,

yaitu konsekuensi atau dampak tingkah laku yang memperkuat tingkah laku

tertentu. Suatu peristiwa yang memperkuat tingkah laku itu bisa

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Reinforcement itu ditentukan oleh

efeknya memperkuat tingkah laku. Cara lain untuk menentukan reinforce ialah

bahwa reinforcer itu dapat berupa peristiwa atau sesuatu yang akan diraih

seseorang. Reinforcement ini diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu:

a. Positive Reinforcement (Penguatan Positif)

Penguatan positif adalah suatu rangsangan (stimulus) yang memperkuat atau

mendorong suatu respon (tingkah laku tertentu). Reinforcement ini

berbentuk reward (ganjaran, hadiah atau imbalan), baik secara verbal (kata-
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kata atau ucapan pujian), maupun secara non-verbal (Isyarat, senyuman,

hadiah berupa benda-benda, dan makanan). Contohnya: pujian atau hadiah

(sebagai rangsangan) yang diberikan kepada anak yang telah berhasil

menjawab pertanyaan dengan baik, akan memperkuat, memperteguh, atau

mendorong anak untuk lebih giat lagi dalam belajarnya.

b. Negative Reinforcement (Penguatan Negatif)

Penguatan Negative adalah suatu rangsangan (stimulus) yang mendorong

seseorang untuk menghindari respon tertentu yang konsekuensi atau

dampaknya tidak memuaskan (menyakitkan atau tidak menyenangkan).

Dengan perkataan lain,  reinforcement negative ini memperkuat tingkah laku

dengan cara menghindari stimulus yang tidak menyenangkan. Kalau suatu

perbuatan tertentu menyebabkan seseorang menghindari sesuatu yang tidak

menyenangkan yang  bersangkutan cenderung mengulangi perbuatan yang

sama apabila pada suatu saat menghadapi situasi yang serupa.

2. Punishment (Hukuman)

Reinforcement negative ini sering dikacaukan dengan hukuman. Proses

reinforcement (positif atau pun negatif) selalu berupa memperkuat tingkah

laku. Suatu perbuatan yang diikut oleh hukuman, kecil kemungkinannya

diulangi lagi pada situasi-situasi yang serupa di saat lain. Seperti halnya

reinforcement, hukuman juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
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a. Presentation Punishment

Presentation Punishment terjadi apabila stimulus yang tidak menyenangkan

ditunjukkan atau diberikan: misalnya guru memberikan tugas-tugas

tambahan karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh murid-muridnya.

b. Removal Punishment

Removal Punishment terjadi apabila stimulus tidak ditunjukkan atau

diberikan artinya menghilangkan sesuatu yang menyenangkan atau

diinginkan. Contoh: anak tidak diperkenankan nonton televisi selama

seminggu karena tidak belajar.

Dengan kedua cara hukuman tersebut, akibatnya ialah berkurangnya tingkah

laku yang menyebabkan dikenakannya hukuman. Ringkasnya, empat macam

proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Proses Penerapan Teori Operant Conditioning

STIMULUS EFFEK
Tingkah laku ditingkatkan Tingkah laku ditekan

Ditunjukkan Positive Reinforcement

Contoh: Nilai Bagus

Presentation Punishment

Contoh: diberi tugas
tambahan

Dihilangkan Negative Reinforcement

Contoh: Tetap melanggar
disiplin

Removal Punishment

Contoh: Tidak boleh
nonton TV selama
seminggu
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2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Judul
Sampel dan Tehnik

Analisis
Hasil

Marcel Lage
Monteiro de
Castro

(2015)

International
Journal:
Values,
Motivation,
Commitment,
Performance
& Rewards
Analysis
Model
(Studi kasus 3
negara USA,
Meksiko, &
Brazil terkait
profesionalis
me dari
berbagai
negara)

Survei cross-sectional,
deskriptif dan kuantitatif

Hubungan
Motivasi,
komitmen, kinerja
dengan
mendefinisikan di
masing-masing
Negara kelompok
yang kedekatan
paling besar dan
sangat mirip yaitu
Meksiko dan
USA, kesamaan
budaya untuk
menentukan
kinerja organisasi
secara umum
model struktur
hipotesis ditolak
tidak ada
hubungan dari
nilai membangun
motivasi

Atri Sengupta

(2011)

International
Jounal:
Developing
Performance-
Linked
Competency
Model: A
Tool for
Competitive
advantage

Menggunakan analisis
data envelopment (DEA),
cross-efisiensi DEA, dan
urutan peringkat centroid
(ROC) metode
1. DEA 1 (mengukur

efisiensi metode
pengukuran relatif).

2. DEA 2 (metode
peringkat cross-
efisiensi).

3. ROC untuk
mengidentifikasi
pentingnya
kompetensi yang
diinginkan untuk masa
depan organisasi.

Model
kompetensi
terkait kinerja
yang
komprehensif
akan
memungkinkan
organisasi untuk
mengelola
kompetensi
dengan cara yang
lebih efektif
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Nama Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Judul
Sampel dan Tehnik

Analisis
Hasil

Kristina Nugi
Keran

(2012)

TESIS:
Pengaruh
motivasi
kerja,
kompetensi,
dan
kompensasi
terhadap
kinerja
karyawan di
yayasan
bintang timur
tangerang

 Uji kualitas data
 Uji Asumsi klasik
 Regresi Linier

berganda

Bahwa variable
motivasi dan
kompetensi
sangat
berpengaruh
terhadap kinerja
sebaliknya
variable
kompensasi tidak
berpengaruh

Sari Harjanti

(2009)

TESIS:
Pengaruh
kompetensi
dan motivasi
terhadap
kinerja
pejabat
struktural
eselon III dan
IV di SekNeg
RI

 Uji kualitas data
 Uji Asumsi klasik
 Regresi linier

sederhana dan
Regresi linier
berganda

Pengaruh yang
signifikan antara
kompetensi dan
motivasi terhadap
kinerja

M. Ali Fitran

(2012)

TESIS:
Kajian
pengaruh
kompetensi
terhadap
kinerja
karyawan
pada level
jabatan
manajerial
studi kasus
pada PT.
Bank Syariah
ABC

 Uji kualitas data
 Uji Asumsi klasik
Regresi linier sederhana

Variabel
kompetensi
berpengaruh
secara signifikan
terhadap variabel
kinerja
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Nama
Peneliti

dan Tahun
Penelitian

Judul
Sampel dan

Tehnik Analisis
Hasil

Andree
Wijaya
Suhaji

(2011)

JURNAL:
Pengaruh
kemampuan dan
motivasi terhadap
kinerja karyawan

 Uji kualitas
data

 Uji Asumsi
klasik

 Regresi
linier
berganda

Kemampuan dan
motivasi berpengaruh
positif terhadap kinerja
karyawan

Lady Ayu
Libria
Putri

(2012)

JURNAL:
Analisis Kontribusi
Pajak Bumi dan
Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan sebelum
dan sesudah
diberlakukannya
UU Nomor 28
Tahun 2009
terhadap
pendapatan asli
daerah kota Bandar
Lampung

 Analisis
Kontribusi

 Analisis
Efektivitas

 Uji
Normalitas
Data

 Pengujian
Hipotesis

Bahwa kenaikan
kontribusi PBB-P2
setelah diberlakukannya
UU Nomor 28 Tahun
2009 sebesar 10,45%
tidak berpengaruh
signifikan terhadap PAD
Kota Bandar Lampung

Rizka
Novianti
Pertiwi

Devi
Farah
Azizah

Bondan
Catur
Kurni
awan

(2014)

JURNAL: Analisis
Efektivitas
Pemungutan Pajak
Bumi dan
Bangunan (Studi
Pada Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan, dan Aset
Kota Probolinggo)

Menggunakan
Penelitian
Deskriptif

Efektivitas pemungutan
PBB di Kota Probolinggo
secara keseluruhan ini
kurang efektif, karena
selama 6 Tahun dari
Tahun 2008-2013 belum
pernah mencapai target
penerimaan yang telah
ditentukan.Faktor-Faktor
yang mempengaruhi
pemungutan PBB yaitu
antara lain peningkatan
Kompetensi
petugas/pegawai,
meningkatkan kapasitas
sumber daya pegawai,
tingkatkan sarana dan
prasarana operasional.
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2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alat berfikir peneliti dalam penelitian dari Teori-

teori di atas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan indikator

tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu

organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi.

Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (Output) dari suatu proses

tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-

sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan

hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan

kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan

tujuan organisasi. Selain itu juga dibutuhkan strategi-strategi atau tindakan yang

tepat untuk mencapai kinerja yang baik dan tercapai tujuan organisasi tersebut.

Untuk mengukur kinerja aparat desa dalam hubungannya dalam peningkatan

penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,

peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi lapangan

terdapat atau dijumpai masalah yang terjadi seperti masih rendahnya partisipasi

masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dalam hal

penerimaan PBB ini, terbatasnya Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk

melakukan penyebaran SPPT, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
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tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi masyarakat yang mendapatkan

manfaat dari Objek Pajak yang dimiliki serta tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

H1

H3

H2

Gambar 1.1
Kerangka pemikiran penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi dengan Kinerja

Setiap orang yang bekerja diharapkan mencapai kinerja yang tinggi. Kinerja

sebagai hasil dari kegiatan unsur-unsur kemampuan yang dapat diukur dan

terstandarisasi. Keberhasilan suatu kinerja akan sangat tergantung dan ditentukan

Y: KINERJA
1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Pengetahuan
4. Kreatifitas
5. Kerjasama
6. Dependability
7. Inisiatif
8. Kualitas Diri

( Gomez, 2000-142 )

X1 : KOMPETENSI

1. Pengetahuan
(Knowledge)

2. Keterampilan (Skill)
( Spencer &Spencer ;
dalam Palan 2007:8)

X2 : motivasi
1. Reinforcement

(Penguatan)
2. Punishment

(Hukuman)
(Skinner, diacu dalam
Gredler, 1994)
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oleh beberapa aspek dalam melaksanakan pekerjaan. Agar mencapai kinerja yang

optimal hendaknya pengaruh dari faktor-faktor kompetensi diupayakan

semaksimal mungkin sesuai dengan area pekerjaan yang dibebankan kepada

pegawai atau dalam penelitian ini yaitu beban aparat pemungut pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan demikian kompetensi sebagai

karakteristik individual diperlukan untuk mencapai kinerja efektif dalam

pelaksanaan tugas pekerjaan.

Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir sebab

akibat yang mennjukkan bahwa tujuan, perangai, konsep diri, dan kompetensi

pengetahuan dibangkitkan oleh suatu keadaan, dapat memprakirakan perilaku-

perilaku yang mantap. Aplikasi kompetensi dalam kinerja dapat dilakukan pada

berbagai kegiatan dalam organisasi, seperti manajemen kinerja, proses kerja dan

perencanaan karir pegawai. Dalam rangka pembinaan pegawai, kompetensi

merupakan kebutuhan dasar untuk “career path” dan pengembangan pegawai.

Cara kinerja dalam suatu peran diukur untuk memberikan cakupan terbesar untuk

mengenali kompetensi dalam setiap sistem penilaian yang memberikan umpan

balik termasuk upah atau kontribusi yang telah diberikan. Sebagaimana telah

dinyatakan bahwa kompetensi menguraikan hal-hal yang membuat orang berhasil

dalam suatu peran tertentu, dan oleh karena itu dapat digunakan tanpa ragu-ragu

dalam menilai kinerja. Menurut Spencer and Spencer ( dalam palan 2007:15),

bahwa pada saat ini banyak organisasi menjadi tertarik dalam manajemen untuk

menilai kompetensi “bagaimana” kinerja dilakukan (at present, many
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organizations are becoming interested in management and appraisal of

competence the “how” of performance). Kompetensi dapat dihubungkan dengan

kinerja dan mencakup niat, tindakan, dan hasil akhir, seperti terlihat pada gambar

di bawah ini:

Niat Tindakan Hasil Akhir

- Motif
- Sifat
- Konsep diri
- Pengetahuan
- Keterampilan

Sumber: Lyle and Sing Spencer (dalam Palan, 2007: 6 )

Gambar 1.2 Hubungan sebab akibat kompetensi

Dari gambaran di atas, karakteristik dasar seorang individu secara sebab akibat

berhubungan dengan kinerja. Sedangkan lima karakteristik dasar dari kompetensi

tersebut menurut Spencer & Spencer yaitu Motif (motive), Sifat (traits), konsep

diri (self concept), pengetahuan (knowledge), dan keahlian (skills). Berdasarkan

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini

adalah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja.

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat  pemungut

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Jati

Agung Kabupaten Lampung Selatan

Karakteristik
Pribadi Perilaku Prestasi Kerja
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2.4.2 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja

Pimpinan organisasi dituntut untuk lebih memahami pola motivasi tersebut,

karena dengan pemahaman pola motivasi, pimpinan organisasi dapat menilai

sikap dan perilaku para pengawalnya, dapat mengelola pegawai yang berbeda-

beda pola motivasinya. Dalam organisasi, pola motivasi kerja para pegawai

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya. Keberhasilan suatu

organisasi dalam peningkatan produktivitas dan kinerjanya. Keberhasilan suatu

organisasi dalam peningkatan kinerjanya, sangat tergantung pada motivasi kerja

para pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Hanya dengan motivasi

kerja yang tinggi, para pegawai melakukan upaya dengan seluruh kemampuan

untuk mencapai kinerja yang optimal.

Motivasi kerja sebagai dorongan keinginan yang mempengaruhi perilaku pegawai

untuk melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya untuk

mendapatkan hasil secara optimal. Karena ada keyakinan bahwa dengan prestasi

kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya akan diperoleh manfaat

bagi kariernya. Pegawai yang memiliki keinginan pengembangan kariernya dalam

organisasi, akan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas

pekerjaannya, sehingga selalu berusaha meningkatkan kinerjanya.

Kuatnya kecenderungan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu bergantung

pada kekuatan suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu

keluaran tertentu dan pada daya tarik dari keluaran tersebut bagi individu Vroom
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(dalam Robins, 2003:301). Motivasi mengarah pada keputusan mengenai berapa

banyak usaha yang akan dikelarkan dalam suatu situasi tugas tertentu, disebut

teori harapan. Teori harapan memfokuskan pada tiga hubungan seperti terlihat di

bawah ini:

Sumber: Vroom (dalam Robins, 2003:301)

Gambar 1.3
Teori Harapan menurut Vroom

Teori harapan dapat disimpulkan betapa pentingnya ganjaran disesuaikan dengan

kebutuhan individu karyawan. Perlu mengindividualisasikan ganjaran dengan

memahami tujuan-tujuan individu karyawan serta efek motivasional dari

perbedaan ganjaran. Penelitian perilaku organisasi yang dilakukan oleh Mitchell

(dalam Kreitner dan Kinicki, 2005:249), mengusulkan suatu konsep model

dengan menjelaskan bagaimana motivasi mempengaruhi perilaku dan prestasi

kerja. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam

penelitian ini adalah motivasi berpengaruh terhadap kinerja.

H2: Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat  pemungut Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan.

Kinerja
Individual

Ganjaran
Organisasional

Tujuan-
Tujuan
Pribadi

Upaya
Individual
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2.4.3 Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja

Kinerja tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia yang terlibat langsung

dalam dunia kerjanya. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi perlu

mendapat dukungan yang dapat dibangkitkan dari suatu keadaan baik internal

maupun eksternal individu yang bersangkutan. Sumber daya manusia yang

berkualitas menjadi tuntutan organisasi sekarang ini baik di sektor swasta maupun

di sektor pemerintah (publik), sedangkan untuk mendapatkan sumber daya

manusia yang berkualitas perlu memperhatikan proses perencanaan Sumber Daya

Manusia yang diperlukan. Motivasi sebagai proses pemberian dorongan adalah

serangkaian aktivitas yang harus dilalui atau dilakukan untuk menumbuhkan

dorongan kepada pegawai untuk bekerja sejalan dengan tujuan organisasi.

Dikaitkan dengan berbagai pendapat tentang motivasi dapat diasumsikan bahwa

motivasi yang tinggi sebagai akibat dari kepuasan kerja akan menunjukkan kinerja

yang tinggi. Pengaruh motivasi terhadap kinerja seorang pegawai menjadikan

motivasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja. Lebih lanjut

bahwa motivasi perilaku secara langsung dipengaruhi oleh kompetensi serta

keterampilan dan faktor konteks pekerjaa. Oleh karena itu besarnya pengaruh

motivasi terhadap kinerja pegawai menjadikan motivasi merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari manajemen Sumber Daya Manusia. Motivasi sebagai salah

satu aspek yang mempengaruhi kinerja menjadi sangat relevan dalam sistem

manajemen kinerja baik bagi individu sendiri maupun bagi organisasi. Motivasi

sebagai proses pemberian dorongan adalah serangkaian aktivitas yang harus
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dilalui atau dilakukan untuk menumbuhkan dorongan kepada pegawai untuk

bekerja sejalan dengan tujuan organisasi. Motivasi merupakan dorongan yang

timbul pada diri seseorang dan usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang

tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki

atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Dalam proses pencapaian tujuan

organisasi, motivasi merupakan faktor berpengaruh terhadap kinerja pegawai,

karena dengan motivasi diharapkan seseorang mau bekerja keras dan antusias

dengan mempergunakan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang

dimilikinya untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan uraian di

atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah kompetensi

dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja.

H3 :  Kompetensi dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh positif

terhadap kinerja aparat  pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kuantitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian yang menggunakan metode

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan rumusan masalah yang

berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya

pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jenis pada penelitian

deskriptif kuantitatif data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai

dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Menurut

Sugiyono (2003:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent)

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk

angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003:14).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam melakukan penelitian ini diperoleh baik dalam

bentuk data primer dan data sekunder

3.2.1 Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data

primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab penelitian. Data primer
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biasanya diperoleh dari survei lapangan menggunakan semua metode

pengumpulan data ordinal (Sugiyono, 2004). Data yang diperoleh secara langsung

dengan cara:

a. Data primer diperoleh dari Aparat Pemungut PBB-P2 dari tingkat kecamatan

sampai desa sebagai responden dengan instrumen utama yaitu berupa angket

(kuisioner).

b. Sebagai data pendukung data primer diperoleh juga melalui wawancara

(interview) dengan pihak yang mempunyai kaitan langsung dengan

permasalahan penelitian yaitu kolektor kecamatan dan aparat desa yang

ditunjuk menangani pemungutan PBB-P2.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data penelitian secara tidak

langsung, melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Mas’ud,

2004:179). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini  data secara tidak

langsung tentang obyek penelitian yang dilakukan umumnya dengan cara berupa

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip di kecamatan

Jati Agung juga informasi yang di dapat dari Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan  yang ada dalam arsip data.

Perolehan data sekunder juga didapat dari studi pustaka dari berbagai buku, jurnal,

majalah, literatur atau tulisan lain yang dianggap memiliki hubungan dengan hal

yang diteliti
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3.3 Metode pengumpulan data

Terdapat tiga cara untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan untuk

melakukan analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kuisioner

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data primer dilakukan dengan

menggunakan metode angket/kuesioner. Untuk mendapatkan data tentang

dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang dikembangkan dalam

penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara langsung juga dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian

ini. Wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan obyek

penelitian dianggap perlu dalam mendapatkan informasi atau keterangan

langsung dari responden dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku serta

jurnal-jurnal yang telah terpublikasi baik di Indonesia maupun Internasional

3.4 Populasi

Dengan melihat tema/judul penelitian ini tentang Pengaruh Kompetensi dan

Motivasi Terhadap Kinerja Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  di Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan, maka peneliti menunjuk tempat penelitian atau yang menjadi
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Lokasi fokus penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Jati Agung yang

mengkoordinasi wilayah pemungutan PBB-P2 yang terdiri dari 21 Desa di

wilayahnya dengan populasi penelitian Aparat Pemungut Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejumlah 166 orang terdiri dari 1

orang Aparat Pemungut PBB-P2 Kecamatan, 21 orang Sekretaris Desa, 144

Kepala Dusun. Dan penelitian adalah populasi dimana seluruh unit analisis

menjadi objek penelitian.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2005:2), pada penelitian ini terdapat dua buah variabel,

yaitu variabel bebas (Independent Variable) dan Variabel Terikat (Dependent

Variable)

1. Variabel Bebas (Independent)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi dan Motivasi

Aparat Pemungut PBB-P2 di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung

Selatan.



55

2. Variabel Terikat (Dependent)

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kinerja aparat pemungut pajak

dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

3.5.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam

rincian yang terukur (indikator penelitian). Penelitian ini, terdiri dari dua variabel

independen dan satu variabel dependen. Dua variabel bebas tersebut masing-

masing adalah Kompetensi sebagai variabel bebas pertama (X1), dan Motivasi

sebagai variabel bebas kedua (X2) sedangkan variabel tidak bebas adalah Kinerja

aparat pemungut pajak (Y). Untuk mempermudah melakukan pengukuran atas

variabel-variabel tersebut maka dilakukan pendifinisian khusus berikut:

1. Kompetensi (X1) adalah suatu karakteristik dasar seseorang yang

mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak dilandasi oleh pengetahuan,

ketrampilan, dan sikap yang menghasilkan kemampuan untuk melaksanakan

suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan kinerja tinggi.

2. Motivasi (X2) adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna

mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha

tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu.

3. Kinerja (Y) adalah suatu hasil kerja nyata yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan.
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Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Dimensi Definisi

Operasional

Indikator

KOMPETENSI
(X1)

(Spencer &
Spencer, dalam
palan 2007;8)

1. Pengetahuan
(Knowledge)

Aparat pemungut
pajak bumi dan
bangunan
perdesaan dan
perkotaan
kecamatan jati
agung  yang
memiliki
kemampuan untuk
melaksanakan
tugas-tugas fisik
tertentu atau yang
berhubungan
dengan tugas-
tugas memerlukan
pikiran

- Orientasi pada
pencapaian tugas
(motif)

- Merespon terhadap
aturan yang ada
untuk berinisiatif
untuk
mensosialisasikan
hal-hal yang
terkait dalam
pengelolaan
pemungutan PBB-
P2 (Sifat)

- Keyakinan
terhadap
kemampuan diri
dalam
menyelesaikan
tugas (Konsep
diri)

- Senantiasa
mencari informasi
terbaru dalam
melaksanakan
tugas menemui
kendala terutama
terkait dengan
Bank yang
ditunjukk PEMDA
untuk penyetoran
PBB-P2
(Pengetahuan)

- Kemampuan
berfikir analisis
dalam
melaksanakan
tugas terutama
mengatasi subjek
pajak yang sulit
membayar PBB-
P2
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Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan)

Variabel Dimensi Definisi
Operasional

Indikator

2. Keterampilan
(Skill)

Aparat pemungut
pajak bumi dan
bangunan
perdesaan dan
perkotaan
kecamatan jati
agung  yang
memiliki
kemampuan
menginformasika
n bahwa
seseorang
memiliki kadar
pada bidang-
bidang khusus

- Mampu
mempengaruhi
orang lain untuk
kegiatan yang
dibuat (motif)

- Membangun
kebersamaan dan
bekerjasama
dengan orang lain
dalam
menjalankan
tugas. (Sifat)

- Menjaga emosi
dengan baik dalam
melaksanakan
tugas (Konsep
diri)

- Memiliki
kemampuan teknis
dalam
melaksanakan
tugas seperti
memiliki
keterampilan
dalam menginput
database wajib
pajak dengan
memakai program
komputerisasi

- Kemampuan
memahami
situasi/berfikir
konseptual
terutama dalam
pendataan kembali
wajib pajak
(Keterampilan)
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Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan)

Variabel Dimensi Definisi Operasional Indikator

MOTIVASI
(X2)

(Skinner,
diacu dalam
Gredler,
1994

1.Penguatan
(Reinforceme
nt)

2.Hukuman
(Punishment)

Positive
Reinforcement
merupakan penguatan
perilaku
menyenangkan yang
mendorong Aparat
pemungut pajak bumi
dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan Kecamatan
Jati Agung
mendapatkan reward
Negative
Reinforcement
membawa konsekuensi
tidak menyenangkan
oleh Aparat pemungut
pajak bumi dan
bangunan perdesaan
dan perkotaan
Kecamatan Jati Agung
yang tidak
menyampaikan/menge
mbalikan surat
pemberitahuan objek
pajak dan malas
melakukan penagihan
pajak terhutang
terhadap subjek pajak

Motivasi dengan
Presentation
Punishment
menurunkan perilaku
Aparat pemungut
pajak
bumi dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan Kecamatan
Jati Agung yang tidak

- Memperoleh pujian dari
pimpinan membuat
terpacu untuk berprestasi

- Upah pungut akan
langsung diterima begitu
tugas sebagai aparat
pemungut PBB-P2
selesai.

- Pimpinan terlalu singkat
memberi target waktu
pendistribusian SPPT
membuat  malas
berkoordinasi kepamong
desa terhadap penyaluran
SPPT ke Desa sehingga
membuat keterlambatan
penyaluran SPPT ke
Objek Pajak.

- Malas melakukan
penagihan pajak
terhutang terhadap subjek
pajak karna tidak ada
reward langsung dari
pimpinan.

- Tidak cepat mengatasi
permasalah-permasalah
yang terjadi dilapangan
karna tidak ada
pengakuan/pujian dari
pimpinan

- Jika penyaluran SPPT
tidak segera dilakukan ke
objek pajak ditindak
tegas dengan
penambahan jam waktu
kerja untuk
penyelesaiannya.
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Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan)

Variabel Dimensi Definisi Operasional Indikator

mendapatkan
penghargaan berupa upah
pungut atau promosi
pekerjaan lain yang
menghasilkan honorarium

Removal Punishment
Konsekuensi yang tidak
menyenangkan dari
tanggapan perilaku
Aparat pemungut pajak
bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan
Kecamatan Jati Agung
berupa diberhentikan
menjadi aparat desa

- Pada saat setoran
pemungutan PBB-
P2 tidak mencapai
target saya
mendapat tambahan
tugas untuk
mengevaluasi hasil
pemungutan PBB-
P2 dengan
pengecekan pada
database per objek
pajak.

- Apabila target tidak
tercapai dalam
pemungutan PBB-
P2 akan dilakukan
pemecatan sebagai
aparat desa oleh
Kepala Desa atau
mutasi oleh Camat
bagi kolektor
kecamatan.

- Apabila penyaluran
SPPT (Surat
Pemberitahuan
Pajak Terhutang)
tidak segera
disalurkan secara
tepat waktu dan
cepat akan
mendapat teguran
dari pimpinan

- Penerimaan PBB-
P2 yang tidak sesuai
target yang telah
ditentukan
Pemerintah
Kabupaten langsung
mempengaruhi
terhambatnya
pengucuran dana
bantuan ke Desa
baik dalam bentuk
ADD atau DD
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Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan)

Variabel Dimensi Definisi Operasional Indikator

KINERJA
(Y)

(Gomez, 2000)

1. Kuantitas

2.Kualitas

3. Pengetahuan

4. Kreatifitas

Jumlah Jam kerja
Aparat pemungut
pajak bumi dan
bangunan perdesaan
dan perkotaan
kecamatan Jati
Agung yang
dilakukan dalam
suatu periode
penagihan

Kualitas kerja Aparat
pemungut pajak bumi
dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan kecamatan
Jati Agung yang
dicapai berdasarkan
syarat-syarat dan
kesiapan

Pengetahuan Aparat
pemungut pajak bumi
dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan Kecamatan
Jati Agung yang luas
mengenai pekerjaan
dan keterampilan

Gagasan Aparat
pemungut pajak bumi
dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan Kecamatan
Jati Agung yang
dimunculkan dan
tindakan dalam
menyelesaikan
masalah yang timbul

- Bekerja berdasarkan
efisiensi waktu yang
ditentukan pimpinan

- Setiap periode
berhasil melakukan
peningkatan
penerimaan setoran
PBB-2

- Bekerja berdasarkan
teknis kualitas kerja
yang ditentukan oleh
pimpinan

- Memiliki
pengetahuan dalam
bekerja jika terdapat
permasalahan yang
tidak sesuai dalam
SPPT Objek Pajak
seperti nama yang
tidak sesuai atau
luas tanah yang
tidak sesuai.

- Mempunyai ide
mensosialisasikan
peraturan
perhitungan baru
PBB-P2 kepada
objek pajak
sehingga tidak
terjadi kesalah
pahaman.
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Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan)

Variabel Dimensi Definisi Operasional Indikator

5.Kerjasama

6.Dependability

7.Inisiatif

Kesediaan Aparat
pemungut pajak bumi
dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan kecamatan
Jati Agung untuk
bekerjasama antar
petugas pemungut
pajak lainnya
terutama
berkoordinasi dengan
pihak kabupaten
Lampung Selatan

Kesadaran Aparat
pemungut pajak bumi
dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan kecamatan
Jati Agung dalam
ketangguhan dalam
penyelesaian
pekerjaan

Inisiatif Aparat
pemungut pajak bumi
dan bangunan
perdesaan dan
perkotaan kecamatan
Jati Agung untuk
melaksanakan tugas
dan memperbesar
tanggung jawabnya

- Bekerja sama
dengan pihak lain
yang terkait dalam
pengelolaan PBB-
P2 di Daerahnya.

- Dapat mengatasi
kesulitan
menghadapi pemilik
objek pajak yang
tidak mau
membayar PBB-P2

- melakukan evaluasi
atas tugas sebagai
aparat pemungut
pajak atas hasil
kerja yang tidak
memenuhi target
atau perilaku yang
dilakukan tidak
sesuai prosedur.

- Memiliki inisiatif
dalam bekerja
terutama mendata
subjek pajak yang
sulit terdata.



62

Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan)

Variabel Dimensi Definisi Operasional Indikator

8. Kualitas Diri Aparat pemungut
pajak bumi dan
bangunan kecamatan
Jati Agung yang
menyangkut
kepribadian, keramah
tamahan, dan
integritas pribadi

- Memiliki pribadi
yang berkualitas
berkaitan dengan
integritas, keramah
tamahan terutama
komunikasi
terhadap Subjek
Pajak agar mengerti
dan memahami
kewajiban
membayar PBB-P2

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Uji Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang ditunjukkan pada perkembangan dan

pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang

keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat-sifat dari obyek

penelitian tersebut (Umar, 2002:36). Analisis statistik deskriptif digunakan

untuk memberikan gambaran mengenai suatu data. Dalam penelitian ini

menggambarkan penilaian dan analisis jawaban responden.

b. Analisis Regresi linear Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Priyatno (2008:39) adalah

hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independent

(XI,X2,……Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan

untuk mengetahui arah hubungan  antara variabel independent dengan

variabel dependen apakah masing-masing variabel independent berhubungan
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positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen

apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda adalah

hubungan secara linier antara sepuluh variabel independent ( X1, X2,

…..Xn) dengan variabel dependen (Y). Persamaan regresi linier berganda

sebagai berikut:

Y =  a + b1 X1 + b2 X2+ et

dimana

Y = Kinerja Aparat pemungut pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan

a =   Konstanta

X1 =   Kompetensi

X2 =   Motivasi

b = angka arah/koefisien regresi

et = Error Term

3.6.2 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu setiap pertanyaan

dalam angket kuisioner dibuat dengan menggunakan skala Likert dalam interval

1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval. Skala ini digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial. Contoh untuk kategori pernyataan dengan jawaban

sangat tidak setuju sampai sangat setuju:
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1 2 3 4 5

Sangat Tidak Sangat
Setuju Setuju

Sangat Setuju /Selalu/Sangat Positif = diberi bobot/ skor  5

Setuju/Sering/Positif = diberi bobot / skor 4

Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral = diberi bobot / skor 3

Tidak setuju/Hampir tidak Pernah/Negatif = diberi bobot/ skor 2

Sangat tidak setuju/Tidak Pernah = diberi bobot/skor 1

Sumber : (Sugiyono, 2007:87)

3.6.3 Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial (statistic induktif atau statistic probabilitas) adalah teknik

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya

diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2015:209). Hasil penyebaran item

kuesioner dengan skala Likert menghasilkan data ordinal. Oleh karena analisis

regresi linier berganda mengisyaratkan skala pengukuran minimal interval, maka

peneliti perlu menaikan tingkat pengukuran ordinal menjadi interval. Metode

konversi data yang digunakan untuk menaikan tingkat pengukuran ordinal ke

interval adalah Metode Succesive Interval (MSI). Proses ini dibantu dengan

program kerja Microsoft Excell 2013. Langkah kerja yang dilakukan untuk

merubah jenis data ordinal ke data interval melalui MSI adalah:
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1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan)

respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia.

2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), kemudian

tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut.

3. Jumlahkan proporsi secara beruntun sehingga keluar proporsi kumulatif

untuk setiap alternatif jawaban responden

4. Dengan menggunakan Tabel Distribusi Normal Baku, hitung nilai z untuk

setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif jawaban

responden tadi.

5. Menghitung nilai skala (scale value) untuk setiap nilai z dengan

menggunakan rumus: SV = (Density at lower limit dikurangi Density at

upper limit) dibagi (Area under upper limit dikurangi Area under lower

limit).

6. Melakukan transformasi nilai skala (transformed scale value) dari nilai skala

ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus:Y = SVi + |SVMin|. Dengan

catatan, SV yang nilainya kecil atau harga negatif terbesar diubah menjadi

sama dengan satu (=1).

3.6.4 Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur cukup akurat, stabil

atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Salah satu cara yang
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dapat digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara masing-masing

pertanyaan dengan skor total adalah menggunakan rumus Product Moment

Coefficient of Correlation sebagai berikut:

nXi Yi -  Xi Yi
rxy = 
√ n Xi²- Xi² Yi²-  Yi²
Sumber: (Arikunto, 2002: 146)

Keterangan:

rxy = Koefisien Korelasi antara Xi dan Yi

Xi = Skor dari masing-masing variabel (faktor yang mempengaruhi)

Yi = Skor dari seluruh variabel (skor total)

n = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner valid

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid

Item kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung > dari nilai r tabelnya r tabel

dapat dilihat pada tabel r statistik, dimana nilai df = n-2, jadi berdasarkan nilai

df = 166 - 2 = 164 adalah 0,1524. Jika nilai itemnya lebih kecil dari 0,1524

maka item tersebut tidak valid dan sebaiknya dibuang untuk hasil penelitian

yang lebih baik. Sebagai analisis, uji validitas dilakukan terhadap 166 orang
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responden. Hasil uji validitas terhadap 30 butir pernyataan kuisioner dapat

dilihat pada tabel 3.2 yang terdiri dari :

- 10 butir pernyataan mengenai kompetensi aparat pemungut PBB-P2

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

- 10 butir pernyataan mengenai motivasi aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

- 10 butir pernyataan mengenai kinerja aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 3.2 Rangkuman Uji Validitas

No Indikator / Pernyataan Nilai  r table Nilai r hitung Keterangan

1 Pernyataan 1 0,1524 0,689 Valid

2 Pernyataan 2 0,1524 0,697 Valid

3 Pernyataan 3 0,1524 0,736 Valid

4 Pernyataan 4 0,1524 0,634 Valid

5 Pernyataan 5 0,1524 0,664 Valid

6 Pernyataan 6 0,1524 0,671 Valid

7 Pernyataan 7 0,1524 0,576 Valid

8 Pernyataan 8 0,1524 0,634 Valid

9 Pernyataan 9 0,1524 0,644 Valid

10 Pernyataan 10 0,1524 0,640 Valid

11 Pernyataan 11 0,1524 0,649 Valid

12 Pernyataan 12 0,1524 0,697 Valid

13 Pernyataan 13 0,1524 0,774 Valid

14 Pernyataan 14 0,1524 0,743 Valid

15 Pernyataan 15 0,1524 0,715 Valid

16 Pernyataan 16 0,1524 0,675 Valid
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No Indikator / Pernyataan Nilai  r table Nilai r hitung Keterangan

17 Pernyataan 17 0,1524 0,576 Valid

18 Pernyataan 18 0,1524 0,690 Valid

19 Pernyataan 19 0,1524 0,448 Valid

20 Pernyataan 20 0,1524 0,614 Valid

21 Pernyataan 21 0,1524 0,333 Valid

22 Pernyataan 22 0,1524 0,511 Valid

23 Pernyataan 23 0,1524 0,717 Valid

24 Pernyataan 24 0,1524 0,694 Valid

25 Pernyataan 25 0,1524 0,584 Valid

26 Pernyataan 26 0,1524 0,655 Valid

27 Pernyataan 27 0,1524 0,706 Valid

28 Pernyataan 28 0,1524 0,666 Valid

29 Pernyataan 29 0,1524 0,699 Valid

30 Pernyataan 30 0,1524 0,824 Valid

Sumber : Olah Data (2017)

Berdasarkan Tabel 3.2 hasil uji validitas dengan bantuan program SPSS

22 for window, diperoleh nilai r hitung untuk masing – masing butir

pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel (0.1524). Dengan demikian untuk

30 butir pernyataan yang diuji dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, untuk

mengukur ketepatan alat ukur diadakan pengujian kereliabelan.

Realibilitas adalah keadaan yang menyatakan bahwa suatu instrument

cukup dapat dipercaya untuk dapat dinyatakan sebagai alat pengumpul
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data, karena instrument tersebut sudah baik. Realibilitas menunjuk pada

tingkat keandalan sesuatu. Untuk pengujian kereliabilitas alat ukur

digunakan rumus alpha:

k Σσb²
r 11 = [ ] [ 1 - ]

(k – 1) σ 1²

Keterangan :

r11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal

Σσ1² = Jumlah varians pertanyaan

σ 1² = Jumlah varians total

(Arikunto, 2002 : 171)

Uji reliabilitas terhadap indikator dari 3 variabel yang diuji yaitu variabel

kompetensi, motivasi dan kinerja karyawan aparat pemungut PBB-P2

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel

3.3 - 3.5 berikut ini. Dari tabel 3.3 di bawah ini dapat dilihat bahwa nilai

Cronbach’s Alpha untuk semua indikator dari variabel kompetensi aparat

pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

adalah diatas 0,7.
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Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi

Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

X11 32.9036 24.162 .612 .836
X12 32.5775 23.955 .582 .837
X13 32.9864 22.732 .590 .836
X14 32.8051 24.359 .459 .848
X15 32.5504 23.210 .658 .830
X16 33.3607 23.768 .525 .842
X17 32.7378 23.938 .530 .841
X18 32.5448 23.715 .539 .841
X19 32.5134 23.501 .562 .839
X110 32.9573 23.564 .528 .842

Sumber : Olah Data (2017)

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Motivasi

Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

X11 32.9036 24.162 .612 .836
X12 32.5775 23.955 .582 .837
X13 32.9864 22.732 .590 .836
X14 32.8051 24.359 .459 .848
X15 32.5504 23.210 .658 .830
X16 33.3607 23.768 .525 .842
X17 32.7378 23.938 .530 .841
X18 32.5448 23.715 .539 .841
X19 32.5134 23.501 .562 .839
X110 32.9573 23.564 .528 .842

Sumber : Olah Data (2017)

Dan dari tabel 3.4 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk semua

indikator dari variabel motivasi aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati
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Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah diatas 0,7. Dari tabel 3.5 di

bawah ini dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha untuk semua indikator

dari variabel kinerja aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan adalah diatas 0,7. Menurut Sugiyono (2014),

jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7

dapat diterima dan 0,8 dinyatakan baik.

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja

Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

X11 32.9036 24.162 .612 .836
X12 32.5775 23.955 .582 .837
X13 32.9864 22.732 .590 .836
X14 32.8051 24.359 .459 .848
X15 32.5504 23.210 .658 .830
X16 33.3607 23.768 .525 .842
X17 32.7378 23.938 .530 .841
X18 32.5448 23.715 .539 .841
X19 32.5134 23.501 .562 .839
X110 32.9573 23.564 .528 .842

Sumber : Olah Data (2017)

Dari hasil penelitian diperoleh semua nilai cronbach alpha pada variabel

lebih besar dari 0,6, dengan demikian seluruh instrumen yang diuji dalam

penelitian ini dapat dinyatakan reliable atau handal.
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3.6.5 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya

(Ghozali, 2006). Dasar pengambilan keputusannya:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal,

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas untuk kinerja aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati

Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan pendekatan individu dapat dilihat

pada Gambar 3.1. Berdasarkan Gambar 3.1 dibawah ini terlihat bahwa titik-titik

menyebar di sekitar sumbu diagonal, yang menunjukkan bahwa data kuisioner

yang digunakan tidak memiliki data yang outlier. Dengan demikian, model regresi

linier layak digunakan untuk prediksi fungsi kinerja berdasarkan masukan variabel

independennya.
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Sumber : Olah Data (2017)
Gambar 3.1 Grafik Normal Probability dengan pendekatan individu

3.6.6 Pengujian Hipotesis

Setelah persamaan regresi yang dianalisis didalam peneliti didapat :

Y =  a + b1 X1 + b2 X2+ et

dimana

Y =   Kinerja Aparat pemungut pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

a =   Konstanta

X1 =   Kompetensi

X2 =   Motivasi

b =   angka arah/koefisien regresi

et = Error Term
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Maka dilakukan uji hipotesis sebagai berikut :

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan

variabel Y, apakah variabel X1, X2 benar-benar berpengaruh terhadap variabel

Y. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Ho : β1 = 0, Variabel-variabel (Kompetensi dan Motivasi) tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya

(Kinerja).

H1 : bi < 0, variabel-variabel bebas (Kompetensi dan Motivasi) mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kinerja

karyawan).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2006), dengan membandingkan nilai

F hitung dengan F tabel dengan taraf signifikansi = 5% (0,05):

1. Apabila t hitung > t tabel maka Ho tidak didukung dan H1 didukung,

artinya ada pengaruh positif.

2. Apabila t hitung < t tabel maka Ho didukung, artinya tidak ada pengaruh.

2. Uji kelayakan model (Uji F)

Uji statsistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2006). Pengujian

dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat

kesalahan 5% dalam arti (α= 0.05). Hipotesis yang digunakan dalam

penelitian ini:
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Ho : β1 = β2 = 0, variabel-variabel (Kompetensi dan Motivasi) tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama terhadap variabel terikatnya (Kinerja).

H1 :β1 =β2≠0, Variabel-variabel (Kompetensi dan Motivasi) mempunyai

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap

variabel terikatnya (Kinerja).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2006), dengan membandingkan nilai

F hitung dengan F tabel:

1. Apabila F hitung ≤F tabel, maka Ho didukung dan H1 tidak didukung

2. Apabila F hitung ≥F tabel, maka Ho tidak didukung dan H1 didukung.

3. Uji Koefisien Determinansi (R²)

Koefisien determinasi (R²) dipergunakan untuk mengetahui sampai seberapa

besar persentase variasi variabel bebas pada model dapat menerangkan variasi

pada variabel terikat (Ghozali, 2006). Koefisien determinasi (R²) dinyatakan

dalam prosentase. Nilai R² ini berkisar antara 0 < R² < 1. Koefisien

determinasi (R²) bernilai nol berarti variabel independen sama sekali tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi

semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa model independen

berpengaruh terhadap variabel dependen semakin baik. Selain itu koefisien

determinasi dipergunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel

terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat

pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kompetensi yang dimiliki aparat

pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

sudah dianggap baik.

2. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat

pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, motivasi yang dimiliki oleh aparat

pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

dianggap baik.

3. Secara bersama-sama kompetensi dan motivasi berpengaruh positif terhadap

kinerja aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Kabupaten

Lampung Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja aparat pemungut

PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ditentukan

oleh kompetensi dan motivasi, di mana jika semakin baik tingkat

kompetensi dan motivasi yang dimiliki oleh aparat pemungut PBB-P2

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan maka semakin
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meningkat pula kinerja aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kinerja

yang ditunjukkan oleh aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan sudah dianggap baik.

5.2 Saran

1. Hasil penemuan yang diperoleh memberikan indikasi bahwa faktor

kompetensi dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat

pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Oleh karena itu diharapkan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat mempertahankan atau bahkan

meningkatkan tingkat kompetensi dan motivasi yang dimiliki aparat

pemungut PBB-P2 Kecamatan Jati Agung serta mendukung dengan

koordinasi yang baik dengan cepat tanggap memperbaiki hal-hal laporan

yang menjadi penemuan di lapangan yang harus diperbaiki seperti hal nya

perbedaan-perbedaan data dalam SPPT yang dapat mempengaruhi ketidak

inginan wajib pajak membayar PBB-P2. Sebagai saran untuk menunjang

peningkatan Perbaikan koordinasi pihak desa ke kabupaten sudah saatnya

pihak Kabupaten memikirkan suatu UPTD PBB-P2 di Kecamatan Jati

Agung.

2. Pemberian skor yang dilakukan pada kuisioner variabel Kompetensi (X1),

menunjukkan bahwa terdapat beberapa pernyataan yang memiliki nilai skor

rendah, yang mengindikasikan sebagian aparat pemungut PBB-P2
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Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, masih belum dianggap

memiliki kemampuan komputerisasi yang baik dalam penginputan database

yang cukup baik karena hal itulah yang menjadi kunci kelancaran penagihan

PBB-P2 Sebagai contoh kemampuan untuk mendata data base objek pajak

tahun berjalan yang akan dibayarkan  agar dapat mempermudah pelaksanaan

pemungutan PBB-P2 mana data objek pajak yang sudah tersetor dan yang

belum tersetor juga dapat mempermudah mengetahui kesalahan data pada

SPPT dengan data dilapangan seperti contoh perbedaan nama pemilik objek

pajak dan perbedaan luas tanah objek pajak dengan cepat.

3. Pemberian skor yang dilakukan pada kuisioner variabel Motivasi (X2),

menunjukkan bahwa hanya sebagian aparat pemungut PBB-P2 Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang menginginkan upah pungut

langsung diterima aparat pemungut PBB-P2 begitu tugas sebagai pemungut

PBB-P2 selesai dilaksanakan. Sehingga disarankan kepada pihak Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar

dilakukan penyesuaian teknis dalam pemberian upah pungut.

4. Disarankan juga agar dalam hal pendistribusian SPPT PBB-P2 oleh pihak

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Lampung Selatan

tidak mengalami keterlambatan sehingga waktu atau jadwal yang diberikan

untuk aparat pemungut PBB-P2 kecamatan terlalu singkat dan pendek untuk

melaksanakan pemungutan PBB-P2 untuk pencapaian target penerimaan

PBB-P2 sehingga aparat pemungut PBB-P2 termotivasi dengan baik.
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5. Hendaknya diimplementasikan sanksi hukum yang jelas bagi aparat

pemungut PBB-P2 yang tidak melakukan tugas dengan baik dan adanya

pemecatan apabila target tidak tercapai dalam hal pemungutan PBB-P2 serta

hukuman tersebut bisa berkelanjutan dengan diberikan sanksi tegas bagi

Desa atau wilayah yang tidak memenuhi target ketetapan PBB-P2

pengaruhnya terhadap besaran bantuan (berupa DD atau ADD) yang akan

diberikan kepada Desa atau wilayah yang tidak memenuhi target.

6. Pemberian skor yang dilakukan pada kuisioner variabel Kinerja (Y),

menunjukkan bahwa terdapat beberapa pernyataan yang memiliki nilai skor

rendah seperti peningkatan pengetahuan dalam mensosialisasikan peraturan

perhitungan-perhitungan baru PBB-P2 juga meningkatkan pengetahuan

bagaimana mengevaluasi hasil tugas yang telah dijalankan dalam

pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Disarankan kepada pihak Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar

dilakukan pelatihan, pengembangan dan studi banding ke kantor-kantor

pelayanan pajak yang harus diintenskan lebih banyak guna peningkatan

kehandalan kemampuan aparat pemungut pajak.

7. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang apabila diatasi pada

penelitian selanjutnya, dapat memperbaiki hasil penelitian sehingga

diharapkan dapat menjadi penelitian yang lebih baik kedepannya.
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