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ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF TAX CONTRIBUTION TO REGIONAL AND LEVIES ON 
LOCAL GOVERNMENT REVENUE DISTRICT / CITY IN THE 

PROVINCE OF LAMPUNG 
 
 

By: 

AYU AISYAH DESYRIANI 

 
Admissions revenue (PAD) is a significant source of revenue for financing 
recurrent and development in an autonomous region. Total revenue component of 
local taxes and levies is influenced by many types of local taxes and levies applied 
and adapted to the regulations associated with the acceptance of these two 
components. The purpose of this study was to determine whether the local taxes 
and levies contribute to local revenues local government district / city.   
 
The sampling method used in this research is purposive sampling method and 
obtained samples are 15 local government districts / cities in Lampung Province 
during the period 2009-2014. The results of this study explained that the local 
taxes and levies contribute to local revenues. Regency / City which has a local tax 
contributions to local revenues is the largest city of Bandar Lampung with a 
percentage of 69.13%. Regency / City which have contributed levies on revenue is 
Metro City with the largest percentage of 71.54%.     
 
 
 
Keywords: local taxes, levies, local revenue.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ABSTRAK 
 

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG 
 
 

Oleh 
 

AYU AISYAH DESYRIANI 
 
 
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang 
signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. 
Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat 
dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang 
diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan 
penerimaan kedua komponen tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap 
pendapatan asli daerah pemerintah daerah kabupaten/kota. 
 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 pemerintah 
daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2009-2014. Hasil 
penelitian ini menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi 
terhadap pendapatan asli daerah. Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi pajak 
daerah terhadap pendapatan asli daerah terbesar adalah Kota Bandar Lampung 
dengan persentase 69,13%. Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi retribusi 
daerah terhadap pendapatan asli daerah terbesar adalah Kota Metro dengan 
persentase 71,54%. 
 
 
 
Kata Kunci : Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah 
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Belajarlah, sebab tak ada manusia yang lahir dalam keadaan pandai, 

dan orang berilmu tidak sama dengan orang bodoh 

(Hikmah) 

 

 

Life is like riding a bicycle. To keep your balance , you must keep 

moving 

(Albert Einstein) 

 

 

Before getting frustrated at a situation, remember that you never 

know what Allah has placed goodness in 

(Khadimul Qur’an) 
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BAB I 

PENDAHULUAN	  
	  
	  
	  
 

1.1 Latar Belakang 
 
 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan 

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan 

otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 

dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai 

kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan 

penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting 

adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen 

pajak daerah dan retribusi daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 
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daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). 

Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan 

perlu dikelola dengan baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota 

yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang 

menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan 

bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal 

ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 

Tahun 2000 terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.  

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang berisi 

ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi 

daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus 

menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan 

daerah dan retribusi daerah. Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi 

daerah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
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Retribusi Daerah, daerah Kabupaten atau Kota diberi peluang dalam menggali 

potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak daerah dan 

retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut di atas 

dan disesuaikan dengan aspirasi yang bersangkutan.  

Adapun jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung, 

yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Parker, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral bukan 

Logam dan Batu. Sedangkan jenis-jenis retribusi daerah yaitu Retribusi Jasa Umum 

yang terdiri dari: pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, 

penggantian biaya KTP dan akte capil, pelayanan pasar, pengujian kendaraan 

bermotor, pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri 

dari: pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, tempat khusus 

parkir, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produsi usaha daerah. Retribusi 

Perizinan Tertentu yang terdiri dari: izin mendirikan bangunan dan izin 

gangguan/keramaian. 

Tabel 1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung 
pada tahun 2010-2014 

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

2010 1.020.250.461.479,00 1.118.340.908.205,95 109,61 

2011 1.271.960.066.926,50 1.376.418.352.350,29 108,21 

2012 1.874.304.393.900,78 1.666.717.331.753,00 88,92 
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2013 2.183.413.478.756,32 1.771.297.934.878,73 81,13 

2014 2.258.133.103.022,13 2.274.685.572.912,86 100,73 

  Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, data diolah (2016) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan realisasi pendapatan 

asli daerah pada tahun 2010 sampai 2014. Setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 

2014  pendapatan asli daerah mengalami kenaikan. Target pendapatan asli daerah 

pada Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar sebesar 77,8% dimana pada tahun 

2013 target pendapatan asli daerah sebesar Rp1.771.297.934.878,73 dan untuk tahun 

2014 naik menjadi Rp2.274.685.572.912,86.  

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, yang 

bersumber dari potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi 

daerah dan lain- lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan 

daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah 

sehingga kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang 

diberikan oleh pandapatan asli daerah terhadap total APBD. Semakin besar kontribusi 

yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin 

kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga 

otonomi daerah dapat terwujud. Atas kondisi tersebut setiap kelompok pendapatan 

telah memberikan kontribusi yang baik terhadap angka pendapatan Pemerintah 

Provinsi Lampung pada tahun 2010 hingga tahun 2014.  

Adelia Shabrina Prameka (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan Kontribusi 
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pajak daerah secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang baik bagi 

pendapatan Kabupaten Malang. Dini Anggraeni (2010) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa persentase kontribusi pajak di daerah Sleman cukup 

signifikan terhadap pandapatan asli daerah, hal ini membuktikan peranan pajak di 

Sleman cukup besar. Sedangkan, Nina Rosalina (2014) dalam penelitiannya 

mengungkapkan Pajak daerah mempunyai kontribusi yang lemah positif terhadap 

pandapatan asli daerah sedangkan retribusi Daerah mempunyai kontribusi yang kuat 

positif terhadap pandapatan asli daerah, dan keduanya bersama-sama berkontribusi 

terhadap pandapatan asli daerah. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan  

penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 
 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pajak daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung? 

2. Apakah retribusi daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung? 



	   6	  

1.3 Tujuan Penelitian 
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi bukti empiris mengenai: 

1. Mengetahui apakah pajak daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

2. Mengetahui apakah retribusi daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis 

maupun yang membaca hasil penelitian ini dan dapat dijadikan bahan perbandingan 

bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelian lebih lanjut. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah 

dan retribusi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Bertambahnya 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan menambah penerimaan 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan untuk menunjang 

peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

BAB II 

LANDASAN TEORI	  
	  
	  
	  
 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Teori Keagenan ( Agency Theory )  

 

Menurut Lane dalam Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan dapat diterapkan 

dalam organisasi sektor publik. Lane menyatakan bahwa negara demokrasi modern 

didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hubungan keagenan dalam 

organisasi sektor publik terbagi ke dalam beberapa hal yaitu: hubungan keagenan 

dalam penyusunan anggaran daerah, hubungan keagenan antara eksekutif dan 

legislatif kemudian antara legislatif dengan publik dan hubungan keagenan dalam 

pemanfaatan anggaran daerah.  

Hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah terjadi pada saat 

penyusunan APBD. Dalam sudut pandang teori keagenan, hal ini merupakan sebuah 

bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk 

mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Moe dalam Halim dan Abdullah 
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(2006) menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara 

eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agent dan legislatif adalah principal. Dalam 

hubungan keagenan antara legislatif dan publik (voters), legislatif adalah agen dan 

publik adalah prinsipal. Hagen (2003) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen 

yang terjadi antara pemilih (voters) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan 

bagaimana voters memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang 

belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. 

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk 

kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik yang merupakan hubungan keagenan 

dalam pemanfaatan anggaran daerah.  

 

2.1.2 Pajak Daerah  

 

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum 

dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan 

dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah (Suandy, 2008).  

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Daerah 

adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013).  

Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.18 

Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah.  

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor Tahun 

1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2003:61), yang 

dimaksud dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah.”  

Jenis-jenis pajak provinsi, antara lain:  

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, ��� 

2. Bea balik nama kendaraan bemotor dan kendaraan di atas air,��� 

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan ��� 
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4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air ���permukaan. ��� 

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara 

lain ialah:  

1. Pajak hotel,  

2. Pajak restoran,  

3. Pajak hiburan,  

4. Pajak reklame,  

5. Pajak penerangan jalan,  

6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,  

7. Pajak parkir  

Mulai tahun 2010 berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 42 

tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan berlakunya undang-

undang nomor 42 tahun 2009 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam 

pemberlakuan pajak daerah di indonesia, khususnya terkait dengan jenis pajak 

daerah. Perbedaan jenis pajak daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 42 

tahun 2009 adalah sebagai dibawah ini: 

1.  Terminologi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air serta bea 

balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai jenis pajak 

provinsi diubah menjadi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 

kendaraan bermotor. Perubahan ini sebenarnya hanya menyangkut 

terminologi saja karena sebenarnya walaupun kata “kendaraan di atas air” 

dihilangkan, tetapi yang menjadi objek dari kedua jenis pajak ini adalah 
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kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

2. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air  permukaan dan 

pajak air tanah. Pajak air permukaan ditetapkan menjadi pajak provinsi 

sedangkan pajak air tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota. 

3. Menambah satu jenis pajak provinsi, yaitu pajak rokok.   

4. Pajak pengambilan bahan galian golongan c yang merupakan jenis pajak 

kabupaten/kota diubah namanya menjadi pajak mineral bukan  logam dan 

batuan.  

5. Menambah satu jenis pajak kabupaten/kota, yaitu pajak sarang burung  w alet. 

6. Dua jenis pajak yang semula merupakan pajak pusat ditetapkan menjadi 

 pajak kabupaten/kota, yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

 perkotan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

7. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah yang telah 

ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun  2009.  

8. Jenis pajak daerah yang telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) undang- 

 undang nomor 42 tahun 2009 dapat jtidak dipungut oleh suatu daerah apabila 

potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah 

yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.   

9. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 
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terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibukota 

jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari 

pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.   

Pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut oleh daerah provinsi berdasarkan undang-

undang nomor 28 tahun 2009 adalah: 

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.  hotel 

adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan 

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. 

2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/katering. 

3. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran.  

4. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang 

untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, 
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atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan 

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh 

umum.  

5. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.  

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 

dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam 

dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.  

7. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara.   

8. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. 

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah 

permukaan tanah.   

9. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pengambilan dan atau 

pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk 
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marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, 

collocalia esculanta, dan collocalia linchi.   

10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak 

atas tanah dan atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 

tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan 

atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta 

bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud salam undang-undang di bidang 

pertanahan dan bangunan.   

 

 

 

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda 

yaitu:  

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (budegtary)  

2. Sebagai alat pengatur (regulatory)  

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, dan agar pemungutan pajak 

tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 

memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013);  

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, 

yakni pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan 
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harus adail. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak 

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran 

dan mengajukan keberatan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.  

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) Di 

Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.  

3. Pemungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 

Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdangangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat.  

4. Pemungutan Pajak harus efisien Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan 

pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang 

sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya.  

Dalam memungut Pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 

2013):  

1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak.  
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2. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/ atau 

pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.  

3. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya 

pajak yang terutang terhadap wajib pajak.  

 

2.1.3 Retribusi Daerah  

 

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”  

Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang 

berasal dari retribusi daerah.” Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah 

diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah 

yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber- 

sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli 

daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama 

berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan 
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terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke 

dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 

retribusi perizinan tertentu.  

a). Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan.  

Jenis retribusi umum adalah:  

1) Retribusi layanan kesehatan 

2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat 

5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum 

6) Retribusi pelayanan pasar 

7) Retribusi pengujian kenderaan bermotor 

8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

9) Retribusi penggantian biaya cetak peta 

10) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus 

11) Retribusi pengelolaan limbah cair 

12) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang 

13) Retribusi pelayanan pendidikan 

14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 
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b). Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.  

Jenis retribusi jasa usaha yakni:  

1) Retribusi pemakaiankekayaandaerah 

2) Retribusi pasar grosir/pertokoan 

3) Retribusi tempat pelelangan 

4) Retribusi Terminal 

5) Retribusi tempat khusus parkir 

6) Retribusi tempat penginapanan/ pesanggeraan/ villa 

7) Retribusi rumah potong hewan 

8) Retribusi pelayanan kepelabuhan  

9) Retribusi tempat rekreasi dan oleh raga 

10) Retribusi penyeberangan air 

11) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah 

c). Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas 

pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.  

Jenis retribusi perizinan tertentu yakni;  

1) Retribusi izin mendirikan bangunan 
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2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol 

3) Retribusi izin gangguan 

4) Retribusi Izin trayek 

5) Retribusi izin usaha perikanan 

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat 

menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan 

menurunnya pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo 

(2013) yang menyatakan bahwa untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang 

bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini 

secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar 

apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Oleh 

karena itu belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat 

langsung bagi masyarakat (Mardiasmo, 2013).  

 

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah  

 

Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber dan pendapatan daerah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1947. Sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, 

pendapatan asli daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja 
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yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiyai dari subsidi atau 

dari sumbangan pihak ketiga atau pinjaman daerah. Sedangkan menurut Undang-

Undang No. 22 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan 

asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah.  

Dalam hal Pendapatan asli daerah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota 

memiliki kewenangan penuh potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan 

asli daerah, termasuk didalamnya membuat peraturan-peraturan daerah yang 

bertujuan mengoptimalkan pendapatan bagi daerah. Namun demikian, peraturan-

peraturan tersebut tetap mengacu pada kapasitas lokal dan penciptaan iklim yang 

kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  

Hal ini mungkin saja terjadi, karena pemerintah daerah belum memiliki pemahaman 

dan pengalaman yang cukup matang dalam mengelola pendapatan asli daerah, 

dimana sebelumnya tergantung dari Dana Subsidi Otonomi daerah (DSO) yang 

ditransfer pusat yang tidak memiliki kreativitas untuk menutupi kesenjangan fiskal 

yang dialami, selain itu daerah dibatasi ruang geraknya dalam mengelola aset-aset 

daerah.  

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk 

meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap 

pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan 
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kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Semakin tinggi 

kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah tersebut sesuai 

dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.  

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Klasifikasi pendapatan 

asli daerah yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: 

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Jadi kesimpulan mengenai pengertian pendapatan asli daerah menurut Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis 

pendapatan, yaitu: “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan 

hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah.”  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Peneliti 
1 Dini Anggraeni 

 
(2010) 

Meneliti Analisis 
Pengaruh Penerimaan 
Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
terhadap Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) (Studi Empiris 
pada Provinsi Bengkulu)  

Pajak daerah dan retribusi 
daerah memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah 
(PAD). Pajak daerah dan 
retribusi daerah secara 
bersama-sama berpengaruh 
terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD). 

2 Nina Roslina  

(2014) 

 

Kontribusi Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten 
dan Kota di Indonesia 
Tahun 2006-2010  

Pajak daerah mempunyai 
kontribusi yang lemah 
positif terhadap PAD 
sedangkan retribusi Daerah 
mempunyai kontribusi yang 
kuat positif terhadap PAD, 
dan keduanya bersama-
sama berkontribusi terhadap 
PAD.  

3 Siti Mustika 

(2011) 

Kontribusi Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
terhadap Pendapatan 
Asli Daerah pada 16 
Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Jawa Barat 

Kontribusi pajak daerah dan 
retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah pada 
kabupaten dan kota di 
provinsi Jawa Barat yang 
terbesar adalah Kabupaten 
Depok sebesar 95,62% pada 
tahun 2009. 

4 Adelia Shabrina 
Prameka  

(2012) 

Kontribusi Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Malang 
(Studi Pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset 
Kabupaten Malang)  

Kontribusi pajak daerah 
secara keseluruhan sudah 
memberikan tingkat 
kontribusi yang baik bagi 
pendapatan Kabupaten 
Malang. Retribusi jasa 
umum di Kabupaten Malang 
merupakan retribusi jasa 
yang disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah 
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daerah untuk tujuan 
kepentingan dan 
kemanfaatan umum yang 
dapat dinikmati orang 
pribadi atau badan. 
Sedangkan dua retribusi 
lainnya yaitu retribusi jasa 
usaha dan perijinan umum 
tingkat kontribusinya belum 
sebesar retribusi jasa umum.  

5 Nurul Karina 

Novi Budiarto 

(2016) 

 

Analisis Efektivitas dan 
Kontribusi Pajak 
Kendaraan Bermotor 
Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Provinsi 
Gorontalo  

 

Penerimaan pajak 
kendaraan bermotor di 
Provinsi Gorontalo sangat 
efektif dengan rata- rata 
persentase 104,48%. 
Sementara kontribusi pajak 
kendaraan bermotor sedang 
dengan rata-rata persentase 
29,64%. Disisi lain 
efektivitas dan kontribusi 
pajak kendaraan bermotor 
terhadap PAD cenderung 
semakin menurun.  

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

 

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Pajak daerah berkontribusi signifikan positif terhadap pendapatan asli 

daerah ��� 

H2 : Retribusi daerah berkontribusi signifikan positif terhadap pendapatan asli 

daerah 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dari gambar diatas, penulis ingin menguji seberapa besar kontribusi penerimaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Untuk mengujinya penulis menggunakan 

analisis regresi berganda.  

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2) 

Pendapatan Asli Daerah (Y) 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
	  

	  
	  
	  

3.1 Populasi dan Sampel 

 

Populasi, menurut Indriantoro dan Supomo (2003) adalah sekelompok orang, 

kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2009 sampai dengan 

tahun 2014. Teknik sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2009-2014. 
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Tabel 3.1 
Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

Tahun 2009-2014 yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian 
 
 

No Kabupaten/Kota 
1 Kab. Lampung Barat 
2 Kab. Lampung Selatan 
3 Kab. Lampung Tengah 
4 Kab. Lampung Timur 
5 Kab. Lampung Utara 
6 Kab. Mesuji 
7 Kab. Pesawaran 
8 Kab. Pringsewu 
9 Kab. Tanggamus 
10 Kab. Tulang Bawang 
11 Kab. Tulang Bawang Barat 
12 Kab. Way Kanan 
13 Kab. Pesisir Barat 
14 Kota Bandar Lampung 
15 Kota Metro 

 
 
 
 
3.2 Sumber Data 
 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtut 

waktu) selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mulai bulan Januari sampai 

bulan Desember meliputi data: pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli 

daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.  Jenis dari Sumber data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari website 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementrian Keuangan Republik 

Indonesia atau dari masing-masing situs resmi disetiap kabupaten/kota serta data 

pertumbuhan ekonomi di website Badan Pusat Statistik (BPS). 
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3.3. Variabel Penelitian 

 

3.3.1. Variabel Dependen 

 

Variabel dependen merupakan variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang bebas. Menurut Indriantoro dan Supomo (2003), 

variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen atau variabel yang diduga sebagai akibat dari variabel 

independen. Pendapatan Asli Daerah (Y) menjadi variabel dependen, karena 

dipengaruhi oleh variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.  

 

3.3.2 Variabel Independen 
 
 
Variabel Independen adalah variabel yang menjadi sebab 

terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen. Dalam hal ini pajak daerah dan 

retribusi daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pajak 

daerah dab retribusi daerah menjadi variabel independen dalam penelitian ini. 

Pajak Daerah (X1) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Retribusi Daerah (X2) 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 
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3.4. Analisis Data  

 

3.4.1 Statistik Deskriptif 
 
 
Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan 

pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat memberikan suatu informasi 

berdasarkan keadaan umum (Kadafi, 2013). Selain itu, statistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum 

(min), nilai maksimum (max), nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi mengenai 

variabel independen dan dependen yang di jabarkan dalam bentuk statistik 

(Ghozali, 2013:19). 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik  

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji data-data dengan menggunakan 

regresi liner berganda. Pengujian statistik yang menggunakan analisis regresi 

dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-

asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut yaitu data harus terdistribusi secara normal, 

tidak mengandung multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.  

 

 a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal (Ghozali, 2013:160). 
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Uji normalitas dilakukan dengan meggunakan grafik histogram dan normal 

probability plot dimana dilakukan pebandingan distribusi kumulatif dari distribusi 

normal. Dalam uji normalitas ini dilakukan pula One-Sample Kolmogorov 

Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusan: 

 
1. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

2. Bila Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Pengujian ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10 

(Ghozali, 2013:107). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamtan ke pengamatan yang lain tetap, 
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maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan melalui 

pengamatan pola pada grafik saccaterplot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependent) dengan residualnya. Model regresi dikatakan heteroskedastisitas 

ketika titik-titik data pada grafik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y (Ghozali, 2013:139). 

 
d. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model 

regresi maka dalam penelitian ini digunakan Durbin Watson Test (DW-Test). 

(Ghozali, 2013:110). 

 

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis linier berganda, dimana analisis 

mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Penggunaan regresi linier berganda untuk mengukur seberapa besar hubungan 

variabel independen dan variabel dependen sehingga dapat membedakan kedua 

variabel dalam penelitian (Ghozali, 2013:96). Penelitian ini lebih mengacu untuk 

menggunakan regresi berganda (Jogiyanto, 2004:146). 
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Y = α +β 1X1+β 2X2 +ε 

Keterangan: 

Y : Pendapatan Asli daerah 

X1 : Pajak Daerah 

X2 : Retribusi Daerah 

α : Kontanta 

β 1- β 2  :Koefisien Variabel X1-X2 

ε : Variabel Pengganggu 
	  
	  
	  
3.4.4 Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan alat statistik SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) versi 21.0. Dalam menguji hipotesis 

dilakukan untuk menyatakan hubungan antar variabel dependen, yaitu Y 

(pendapatan asli daerah) dengan variabel independen, yaitu X (pajak daerah dan 

retribusi daerah). 

 
a. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R2, maka semakin terbatas kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. 

Penelitian ini juga menggunakan Adjusted R Square (Adj R2) karena terdapat 

lebih dari satu variabel independen dan apabila hanya ada satu variabel 
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independen maka menggunakan R Square (R2) dalam menjelaskan pengaruh 

variabel independennya (Ghozali, 2013:97). 

	  
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

F-test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi belanja modal. F-test juga digunakan untuk menguji apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

terikat (Ghozali, 2013:98). Kriteria pengujiannya (Uji-F) adalah seperti berikut 

ini:  

1.	  	   Ha ditolak yaitu apabila . value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari 

nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) 

untuk digunakan dalam penelitian.  

2.  Ha diterima yaitu apabila . value = 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang 

dari atau sama dengan nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian 

ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.  

 
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2013:98). Kriteria 

pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini:  

1.  Ha ditolak, yaitu apabila . value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih 

dari nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  
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2.  Ha diterima, yaitu apabila . value = 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang 

dari atau sama dengan nilai α 0,05 berarti variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 
 
3.5 Operasional Variabel Penelitian  

 

Definisi Operasional Variabel adalah definisi yang diberikan kepada variabel atau 

konstrak dengan cara memberikan arti atau memspesifikasikan kegiatan.  

3.5.1 Variabel Independen (X)��� 

 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Dalam penelitian ini variabel independen dibagi kedalam dua 

kelompok, yaitu:  

a. Pajak Daerah (X1) 
 

 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.��� Operasional variabel penelitian 

dalam kontribusi pajak daerah berupa presentase yang dapat dihitung dengan 

rumus (Abdul Halim, 2004):  

Kontribusi Pajak Daerah =   x 100% 
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b. Retribusi Daerah (X2)��� 
 

Pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak yaitu empat 

unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi, sedangkan imbalan 

(kontraprestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.��� 

Operasional variabel penelitian dalam kontribusi retribusi daerah berupa 

persentase yang dapat dihitung dengan rumus (Abdul Halim, 2004): 

Kontribusi Retribusi Daerah =   x 100% 

 

3.5.2. Variabel Dependen (Y)��� 

 

Variabel dependen penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut 

Undang-Undang No. 22 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.  

Total Pendapatan Asli Daerah 

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN	  
	  
	  
	  
	  

5.1 Kesimpulan 

 
 
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan kontribusi dan seberapa besar kontribusi 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2009-

2014. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Variabel penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung 

secara signifikan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan 

tingkat signifikansi 0,000 dan nilai koefisien regresi positif.  Kabupaten/Kota 

yang memiliki kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 

terbesar dari tahun 2009-2014 adalah Kota Bandar Lampung dengan 

persentase 69,13% dengan jumlah penerimaan pajak daerah Rp. 

242.651.752.332,18 yang berarti kriteria kontribusinya sangat baik. 

Penerimaan pajak daerah yang paling besar memberikan kontribusi adalah 

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB) sebesar Rp. 

79.756.445.254,00. Hal ini terjadi karena di Kota Bandar Lampung Nilai 
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Objek Pajak (NJOP) sangat tinggi, penentuan besarnya NJOP ditentukan per 

kelas tanah dan nilai harga pasaran yang ada di Kota Bandar Lampung. Selain 

Pajak BPHTB, penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar adalah 

pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak hotel. Pajak 

reklame adalah salah satu pajak daerah yang paling potensial di masa 

sekarang dan mendatang karena banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang 

baru dan dibangunnya berbagai macam properti serta berbagai usaha lainnya 

diberbagai sudut kota di Bandar Lampung yang pada akhirnya membutuhkan 

media reklame agar dikenal luas oleh masyarakat. Bertambahnya jumlah 

jalan-jalan baru dan jalan-jalan lingkar kota mengakibatkan bertambahnya 

jumlah reklame pada titik tertentu. Efek dari perkembangan pembangunan 

insfrastruktur jalan dan jembatan, dimana kondisi yang sebelumnya masih 

belum diperbaiki dan setelah adanya perbaikan maka status jalan-jalan yang 

semula hanya sebagai sarana dan prasarana saja telah berubah fungsi 

ekonomisnya. Nilai reklame pada jalan-jalan utama yang telah berubah fungsi 

tersebut menjadi titik-titik yang lebih strategis untuk pemasangan reklame, 

juga merubah nilai sewanya. 

2. Variabel penerimaan retribusi daerah kabupaten dan kota di Provinsi 

Lampung  secara signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dengan tingkat signifikansi 0,010 dan nilai koefisien regresi positif. 

Kontribusi terbesar selama enam tahun dari 2009-2014 dari retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli daerah terdapat pada Kota Metro tahun 2010 dengan 
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persentanse 71,54% dan kriteria kontribusinya adalah sangat baik. Penerimaan 

retribusi daerahnya sebesar Rp. 19.730.395.511,00. Penerimaan retribusi 

daerah yang paling besar memberikan kontribusinya adalah retribusi jasa 

umum. Retribusi jasa umum di Kota Metro merupakan retribusi jasa yang 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan, 

seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan/kebersihan. 

Sedangkan dua retribusi lainnya yaitu retribusi jasa usaha dan perizinan 

umum tingkat kontribusinya belum sebesar retribusi jasa umum.  

3. Kabupaten/Kota yang kontribusi pajak daerah retribusi daerah terkecil selama 

enam tahun dari tahun 2009-2014 adalah Kabupaten Tulang Bawang tahun 

2010  sebesar pajak daerah 9,61% dan retribusi daerah 3,18% dengan jumlah 

penerimaan pajak daerah Rp. 2.164.694.465,00 dan retribusi daerah Rp. 

716.811.215,00 yang berarti kriteria kontribusinya sangat kurang karna 

kurang dari 10%. Penerimaan pajak daerah yang sangat kecil dalam 

memberikan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah 

pajak hiburan. Hal ini terjadi karena  terdapat objek pajak yang tidak 

beroperasi lagi sehingga mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Retribusi 

daerah di Kabupaten Tulang Bawang telah menunjukkan hasil yang 

memuaskan bagi kabupatennya sendiri karena telah mencapai di atas target. 

Namun, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lain masih sangat 

rendah karena kurangnya,yakni: 1) sistem dan peraturan dalam pemungutan 
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retribusi daerah, 2) sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran, 

dan 3) pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi dan 

meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui pelatihan kerja. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan data jangka waktu enam  tahun yang 

diperoleh dari situs penyedia data, tidak berasal dari pemerintah 

 kabupaten/pemerintah kota yang diteliti secara langsung.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua faktor dalam mempengaruhi dan 

menkontribusikan pendapatan asli daerah, yatu pajak daerah dan retribusi 

daerah, sedangkan masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan asli daerah agar dapat meningkatkan hasil yang lebih signifikan. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 15 pemerintah kabupaten/pemerintah kota 

 di Provinsi Lampung sebagai sampel penelitian.   

 

 5.3 Saran  

 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan pada 

penelitian ini, ada beberapa saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:  
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1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang 

berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah kabupaten/kota. Contohnya: 

laba Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana 

perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana 

alokasi umum, dan dana khusus alokasi khusus.   

2. Tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tulang 

Bawang selama periode 2009-2014 kurang dapat memberi kontribusi yang 

baik terhadap pendapatan asli daerah, khususnya selama periode 2010. Saran 

untuk pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah lebih meningkatkan dan 

menggali sumber-sumber pendapatan/penerimaan dari sektor pajak dengan 

melaksanakan: Pertama melakukan intensifikasi, misalnya penataan kembali 

sistem pelayanan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan 

himbauan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sebelum jatuh 

tempo, sehingga setiap wajib pajak dapat membayar pajak dengan mudah dan 

tepat waktu. Kedua melalui Ekstensifikasi, yaitu menambah sumber-sumber 

penerimaan daerah yang baru dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah 

sesuai dengan peraturan pemerintah, contohnya membangun sarana jalan desa 

untuk memberikan kemudahan akses ekonomi dan izin usaha kepada 

masyarakat dalam membuka lahan usaha baru. 
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