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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan 

judul “Analisis Perubahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 20 

Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pengaruhnya terhadap 

Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat efektifitas, 

pertumbuhan, dan kontribusi. Ketiga analisis tersebut dipakai untuk mengukur seberapa besar 

perbandingan keadaan BPHTB terkait jumlah wajib pajak dan penerimaan BPHTB sebelum dan 

sesudah perubahan UU. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan 

BPHTB terhadap pendapatan daerah dipakai analisis regresi linier sederhana. 

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan BPHTB, 

pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan BPHTB, dan kontribusi penerimaan BPHTB terhadap 

pendapatan daerah sebelum perubahan UU No. 21 Tahun 1997 lebih baik daripada sesudah 

perubahan UU No. 21 Tahun 1997. Dengan analisis regresi linier sederhana ditemukan 

persamaan regresinya adalah Y’ = a + bX, dimana b merupakan angka arah/koefisien regresi, 

yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada variabel independent. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan. Hasil 

analisis regresi menghasilkan Y’ = 71.955.033,6 + 268,95X. hal ini berarti jika X (penerimaan 

BPHTB) naik 1 unit (rupiah), maka Y (pendapatan daerah) akan bertambah 268,95 kali. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan UU 

No. 21 Tahun 1997 menjadi UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB berdampak kurang baik 

pada pemerintahan Kabupaten Nganjuk terkait dengan jumlah wajib pajak dan penerimaan 

BPHTB. Meskipun demikian, penerimaan BPHTB memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk 

meninjau kembali setiap keputusan perubahan undang-undang pajak sehingga hasilnya nanti 

tidak merugikan pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat 

 


