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ABSTRAK 

 

Sejak berlakunya otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan 

dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerah 

mereka masing-masing, serta menyelesaikan masalah sendiri. Setiap daerah yang 

mengatur daerah mereka, pastinya mengeluarkan biaya-biaya yang banyak dan 

tidak dapat dihindari, sehingga daerah juga dituntut untuk mencari dana dari 

pendapatan yang bisa mereka peroleh. Setiap daerah dituntut untuk dapat 

mengelola daerah mereka masing-masing dikarenakan adanya otonomi daerah di 

Indonesia. Pajak dan retribusi daerah berperan penting dalam pengelolaan sebuah 

daerah dikarenakan setiap daerah memerlukan dana untuk dapat mengelola daerah 

mereka. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memenuhi 

kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.  Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan metode dokumentasi dan sumber data penelitian menggunakan 

data sekunder. Data diolah melalui program SPSS versi 25. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa pajak daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. Retribusi daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. 

 

Kata Kunci: Otonomi Daerah; Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; 

Retribusi Daerah. 
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ABSTRACT 

 

Since regional autonomy applied,central government have given local government 

power and authority to take care and manage their own area, and solve their own 

problem. Every region which manage their area, have to pay much costs and 

can’t be avoided, so local government have to find funds from income that they 

can collect. Every region are required to be able to manage their respective 

region due to regional autonomy in Indonesia. Local tax and retribution play an 

important role in the management of a region because each region needs funds to 

manage their region. The Community is expected to increase their knowledge and 

fulfill their obligation to pay local tax and retribution. This study aims to analyze 

the effect of local tax revenue and retribution on regional income of Batam City. 

This study is quantitative research. Data obtained by documentation and using 

secondary data. The data is processed through the SPSS Version 25 Program. The 

result of this study showed that local tax (X1) has a significant effect on regional 

income. Regional retribution (X2) has a significant effect on regional income. 

Both local tax and retribution have a significant effect on regional income of 

Batam City. 

 

 

Keywords : Local Tax; Regional Autonom; Regional Income; Regional 

Retribution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang besar, negara yang 

terdiri dari wilayah provinsi dan wilayah provinsi terbagi lagi atas area kabupaten 

dan kota. Dalam pengelolaan pemerintahannya, setiap wilayah memiliki 

kewenangan menjaga dan membenahi sendiri perkara daerahnya agar menaikkan 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan dan juga jasa terhadap rakyat 

daerahnya. 

Kota batam adalah kota besar di wilayah Kepulauan Riau dan merupakan 

kota yang sedang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Kota yang satu 

ini sangat memerlukan dana yang besar untuk dapat berkembang terutama dalam 

sektor infrastruktur dan pembangunan. Selain dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), pemerintah Kota Batam juga berupaya secara giat memaksimalkan 

sumber asal pendapatan daerah yang berasal dari tempatnya sendiri. Kondisi ini 

harus diberlakukan agar menurunkan pemerintahan daerah yang bergantung pada 

pemerintah pusat dalam pembiayaan pengembangan wilayah daerah. 

Untuk mengelola pemerintahnya, wilayah berwenang melakukan pungutan 

terhadap rakyat. Bersumberkan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia 

1945, yang mencantumkan perpajakan menjadi sebuah perwujudan kenegaraan, 

dituliskan bahwa pembebanan pungutan kepada masyarakat seperti pajak dan 

pungutan lain adalah wajib hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang yang ada.
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Dari tahun 1999, pajak yang dibagi berdasarkan wewenang pemungutan pajak 

dipisahkan jadi pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah daerah sendiri yang 

melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah didasarkan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 

mengenai otonomi daerah menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat didaerah 

diperbolehkan mengatur dirumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab 

(Indonesia, 1999). Pemerintah pusat tidak lagi berdomilisi pemerintah daerah, 

dalam latar belakang desentralisasi tugas pemerintah yaitu melaksanakan 

supervisi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perwujudan otonomi daerah. 

Wewenang dikasih kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan 

menyelesaikan permasalahan mereka sendiri karena adanya otonomi daerah. 

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengeksplorasi semua kemungkinan 

sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundangan-undangan yang ada. 

Pemberian kekuasaan dalam pengenaan pajak diharapkan dapat memajukan 

pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah(Lubis 

& Yando, 2019). 

Otonomi Daerah memiliki arti keleluasaan dan kebebasan, tetapi bukan 

kemerdekaan. Maksud yang terkandung pada kebebasan dan kemandirian ialah 

wujud pemberian kesempatan dan tugas yang wajib diselesaikan dan 

dipertanggung-jawabkan serta pemberian wewenang dan kepercayaan untuk 

mengatur dan menetapkan sendiri cari menyelesaikan tugas. Kewenangan untuk 

memikirkan dan menerapkan sendiri beberapa penyelesaian tugas itu dirangkum 

dalam strategi otonomi daerah, merupakan kebijakan negara yang mendasari 
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pengelolaan organisasi dan management pemerintah daerah berdasarkan arah 

kebijakan yang diterapkan pada kebijakan negara (Cornelis, 2016:82). 

Faktor sampingan yang menentukan penerapan otonomi daerah dapat 

berjalan secara maksimal ialah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan 

kekuasaan yang dia miliki. Hal itu berpautan dengan arti desentralisasi fiskal yang 

memiliki makna bahwa kewenangan diberikan kepada pemimpin untuk 

memaksimalkan asal keuangan sendiri yang dijalankan dalam bentuk pendapatan 

asli daerah (PAD) guna mempercepat kemajuan daerah dan pembangunan 

pemerintah daerah. 

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melakukan tugas pemerintah dan 

pembangunan selalu memerlukan sumber pendapatan yang meyakinkan. Untuk 

menjalankan penerapan otonomi daerah maka pendapatan asli daerah menjadi 

sumber pembiayaan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dan dioptimalkan agar 

menjadi penopang terkuat dalam membiayai aktivitas pembangunan didaerah. 

Itulah mengapa, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan peningkatan 

penerimaan yang ada didaerah sendiri sehingga dapat tersedia keuangan daerah 

yang dapat dipakai untuk beberapa aktivitas pembangunan dan kesejahteraan 

rakyat. Dengan ini, akan memperluas kebebasan daerah dalam pengarahan 

memanfaatkan dana daerah berdasarkan skala prioritas, rencana serta kebutuhan 

daerah yang berkaitan. 

Dalam melaksanakan pemerintahan derah dan meningkatnya layanan 

terhadap rakyat dan juga melakukan pembangunan daerah, oleh karena itu daerah 

memerlukan sumber asal pendapatan yang sangat memcukupi. Asal muasal 
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penerimaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan dalam Undang-Undang 

No.33 tahun 2004.  

Pajak terdiri atas dua jenis yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak ialah 

pungutan terhadap rakyat yang wajib dibayar kepada negara dan berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak yang dibayar oleh 

masyarakat tidak langsung diperoleh manfaatnya, dikarenakan pajak dipakai tidak 

untuk kepentungan perorangan melainkan kepentingan umum. Pajak adalah 

sebuah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan 

pembiayaan pembangunan untuk seluruh rakyat indonesia. Setiap pembangunan 

negara Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh  rakyat dan pemerintahan.  

Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk berkembang dengan menumbuhkan 

kesadaran mengenai kewajiban maupun kepatuhan dalam membayar pajak. 

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Batam 

 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Pajak 

daerah 

648.218.537.854,8

7 

845.697.306.042,89 934.458.907.796,97 

Retribusi 

daerah 

91.582.658.447,25 94.570.998.976,00 90.511.150.389,64 

Pendapatan 

Asli 

Daerah 

(PAD) 

974.124.203.684,08 1.084.608.191.852,99 1.147.685.950.193,

30 

Sumber : https://siependa.batam.go.id/# 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menginformasikan realisasi penerimaan pajak daerah, 

retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2019. Tabel 1.1 di atas menerangkan realisasi penerimaan pajak 

daerah tahun 2017 adalah sebesar 648.218.537.854,87 dan mengalami kenaikan 

sebesar 197.478.768.188,00 menjadi 845.697.306.042,89 ditahun 2018. Pada 
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tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 88.761.601.754,08 sehingga menjadi 

934.458.907.796,97. Jadi dapat disimpulkan dalam tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2019, tahun dengan realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi ada ditahun 

2019 dan terendah terjadi di tahun 2017 serta tahun ke tahun pendapatan pajak 

daerah terus bertambah.  

Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2017 adalah sebesar 

91.582.658.447,25 dan mengalami kenaikan sebesar 2.988.340.528,75 menjadi 

94.570.998.976,00 ditahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 

4.059.848.586,36 sehingga menjadi 90.511.150.389,64. Jadi dapat disimpulkan 

dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tahun dengan realisasi penerimaan 

retribusi pajak tertinggi ada ditahun 2018 dan terendah terjadi di tahun 2019 serta 

penerimaan retribusi daerah berfluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 

2019. 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 adalah sebesar 

974.124.203.684,08 dan mengalami kenaikan sebesar 110.483.988.168,90 

menjadi 1.084.608.191.852,99 ditahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami 

kenaikan sebesar 63.077.758.340,30 sehingga menjadi1.147.685.950.193,30. Jadi 

dapat disimpulkan dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tahun dengan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi ada ditahun 2019 dan terendah 

terjadi di tahun 2017 serta tahun ke tahun pendapatan asli daerah semakin 

meningkat.  

Satu sumber dana bagi pemerintah pusat ataupun daerah untuk melakukan 

pembangunan yaitu pajak dan retribusi daerah. Tetapi pengetahuan dan kesadaran 
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masyarakat akan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sangat minim, 

padahal peran pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting bagi daerah 

tersebut. Kebutuhan akan pembiayaan pemerintah daerah semakin dirasakan oleh 

daerah terutama semenjak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Daerah 

terus dipaksa dalam memperbanyak dan berkreasi dalam pencarian sumber 

pendapatan yang mendukung biaya daerah akibat diterapkan otonomi daerah. 

Pemberian otonomi yang luas mengakibatkan sumber-sumber pendapatan banyak 

yang berpindah ke daerah. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hari Setiono (2018) yang dimuat 

dalam Jurnal Prive Vol.1 No.1, Maret 2018.ISSN : 2615-7306, dengan judul 

“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Provinsi Jawa Timur”. Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah 

berkontribusi sebesar 83,49% dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 

0,98%.(Setiono, 2018) 

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Selly Sipakoly (2016) 

yang dimuat dalam Jurnal Maneksi Vol.5 No.1, Juni 2016.ISSN : 2302-9560, 

dengan judul “Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.” Hasil penelitian ini 

disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah.(Sipakoly, 2016) 

Pendapatan asli daerah adalah hal yang sangat penting karena independensi 

daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat dinilai dari pendapatan asli 

daerah. Penerimaan pajak dan retribusi yang besar akan berpengaruh signifikan 
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juga bagi pendapatan asli daerah. Hal ini membuat pemerintah harus memaksakan 

potensi pajak dan retribusi daerah agar menaikkan penerimaan pendapatan asli 

daerah. Pengetahuan tentang pendapatan asli daerah harus diajar kepada setiap 

daerah yang masih bergantung pada bantuan pemeintah pusat, dikarenakan 

pendapatan asli daerah yang yang efektif dapat menutupi biaya yang mereka 

keluarkan. Dapat kita liat bahwa banyak kota/kabupaten memiliki potensi yang 

besar tetapi belum dapat dimaksimalkan dan dikelola. 

Berdasar pada pertumbuhan realisasi pajak, sesungguhnya pemerintah 

daerah bisa memperbanyak target pendapatan pajaknya. dapat diartikan bahwa 

sejauh ini pemerintah daerah belum atau mengetahui mengerti mengenai potensi 

yang dimilikinya. Dasar ini menjadikan penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KOTA BATAM” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah penelitian ini adalah antara lain:  

1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pajak daerah. 

2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai retribusi daerah. 

3. Kurangnya pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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1.3. Batasan Masalah  

Pada penelitian ini, penulis membuat batasan yaitu pendapatan pajak dan 

retribusi daerah dengan periode data yang diteliti ialah dimulai dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berlandas pada uraian latar belakang masalh yang telah dijelaskan 

sebelumnya, berikut ini beberapa rumusan maslaah yang penilis susun pada 

penelitiani ini, antara lain :  

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam ? 

2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam ? 

3. Apakah penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam ? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penulis dari penelitian yang dilakukan ialah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak 

daerah terhadap peningkatan Pendapat Asli Daerah(PAD) Kota Batam; 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan retribusi 

daerah terhadap peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Batam. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan retribusi 

daerah terhadap peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Batam. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian  

1.6.1 Aspek Teoritis 

1) Dapat memperbanyak ilmu dan dalam bidang perpajakan dan retribusi 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2) Bisa menjadi sumber masukan atau referensi untuk peneliti berikutnya 

yang akan melakukan penelitian serupa.  

1.6.2 Aspek Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Bisa memperbanyak pengetahuan serta wawasan mengenai pajak 

daerahdan retribusi daerah terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD) Kota 

Batam. 

2. Bagi Dinas Pendapatan  

Bisa menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendapatan mengenai pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Batam.  

3. Bagi Universitas Putera Batam 

Bisa menjadi referensi apabila melakukan penelitian yang sama dengan 

analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 
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4. Bagi Peneliti Lainnya 

Dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya 

dalam meneliti analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pajak Daerah 

2.1.1.  Pengertian Pajak Daerah 

Pajak merupakan pembayaran masyarakat kepada kas negara yang 

bisadigunakan untuk membayar pengeluaran umum dan bisa diwajibkan kepada 

wajib pajak serta tidak memperoleh timbal balik secara instant berdasarkan 

undang-undang yang  telah berlaku  (Mardiasmo, 2016). 

Menurut (Suandy, 2014),  pajak merupakan pembayaran ke kas negara yang 

harus dijalankan oleh rakyat dengan dasar UU yang bisa dipaksakan dengan tidak 

mendapatkan hasil secara spontan dan berfungsi untuk pembayaran pengeluaran 

umum. Artian dari “dapat dipaksakan” yaitu jika tidak membayar utang pajak, 

maka kekerasan dapat digunakan untuk menagih utang itu , contohnya seperti 

penyitaan, surat paksa atau bahkan penyanderaan terhadap pembayaran pajak.  

  Klasifikasi pajak menurut kekuasaan pemungutan pajak dibagi dua yaitu 

pajak menurut wewenang pemungutan pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan 

pajak daerah.  Menurut Siagin menyatakan bahwa, pajak daerah ialah pajak 

negara yang dikuasakan kepada daerah sebagai badan hukum publik dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang telah diatur oleh peraturan 

perundang-undangan (Putra, 2018). 
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Karena itu daerah diberikan kekuasaan untuk memungut 11 tipe pajak yang 

merupakan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 

yaitu:  

1. Pajak Provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, 

Biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan 

bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan dan pengambilan Tanah dan 

air Permukaan serta Pajak Pokok. 

2. Pajak Kabupaten/kota yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel,pajak 

parkir, pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak 

penerangan jalan. Secara umum pajak diatas bisa dipungut hampir disemua 

daerah berdasarkan pertimbangan tertentu. Pajak itu juga merupakan 

pungutan pajak yang baik serta praktiknya sering kali dilakukan. 

Provinsi tidak mampu memungut pajak lain diluar yang telah diberlakukan 

dikarenakan pajak provinsi bersifat limitatif. Adanya pembatasan pajak provinsi 

yang berhubungan dengan kekuasaan provinsi menjadi daerah otonom yang 

terbatas, yang mana hanya berupa kekuasaan pada sektor pemerintahan yang 

bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang belum bisa dilakukan 

daerah kabupaten/kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. 

Bila dipandang hasilnya tidak memuaskan, maka provinsi tidak dapat memungut 

pajak yang telah diperlakukan tersebut. Besarnya tarif pajak provinsi ditetapkan 

definitif yang diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, serta 

diatur pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 mengenai pajak daerah. 
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Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitif, yang berarti kabupaten/kota 

memiliki kesempatan dalam memaksimalkan pontensi sumber akar finansial 

diluar dari yang telah ditetapkan secara eksplisit pada undang-undang nomor 34 

tahun 2000, yang mana penetapan pajak bersifat khusus dengan memerhatikan 

syarat yang telah disahkan oleh perundang-undangan.  

2.1.2.  Prinsip-Prinsip Pajak Daerah 

Setiap pajak daerah mesti memiliki beberapa macam peinsip umum, agar 

pemungutan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Terdapat beberapa prinsip 

yang diterapkan umumnya pada bidang perpajakakan, dibawah ini dijelaskan 

sejumlah prinsip utama dari suatu pajak yang efektif diantaranya (Putra, 2018) : 

1. Prinsip Keadilan (equity)  

Prinsip ini lebih menjelaskan tentang peontingnya keseimbangan yang 

didasarkan pada kemampuan setiap subjek pajak daerah. Arti keseimbangan 

atas kemampian subjek pajak ialah pada pemungutan pajak tiada perbedaan 

diantara semua wajib pajak yang mempunyai kemampuan yang sama. 

Pemungutan pajak yang diberlakukan kepada masing-masing subjek pajak 

harus berdasarkan batas kemampuan setiap subjek pajak, jadi pada prinsip 

equity ini setiap rakyat mempunyai kemampuan yang sama akan dikenakan 

pajak yang sama dan rakyat yang mempunyai kemampuan yang beda-beda 

memberikan pengaruh yang berbeda berdasarkan kemampuan mereka sendiri.  
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2. Prinsip Kepastian (certainty)  

Pentingnya kepastian sangat ditekankan pada prinsip ini, baik untuk pihak 

pemungut ataupun wajib pajak. Kejelasan terhadap sektor  pajak daerah 

antara lain meliputi dasar hukum yang mendasari kejelasan untuk subjek, 

objek, harga serta dasar pengenaannya dan kepastian yang menyinggung tata 

cara pemungutannya. Kepastian ini ada agar menjamin setiap pribadi untuk 

pasti dalam melaksanakan keharusan membayar pajak daerah, karena semua 

hukumnya tertera secara jelas. 

3. Prinsip Kemudahan (convenience) 

Wajib pajak daerah yang memenuhi kewajibannya pada saat dan waktu yang 

tepat sangatlah krusial. Pemungutan pajak daerah lebih baik dilaksanakan 

ketika wajib pajak daerah menerima pendapatan. Jika masyarakat dalam 

konteks ini tidak mampu untuk membayar kewajiban pajak, maka negara juga 

tidak mungkin dapat memungut pajak daerah terhadap subjek pajak. Justru 

itu, kesempatan harus diberikan kepada rakyat untuk meningkatkan taraf 

kehidupan mereka, setelah kehidupan mereka layak dan sudah pantas baru 

subjek pajak dapat memberikan kontribusi untuk wilayah mereka. 

4. Prinsip Efisiensi (efficiency) 

Ketika biaya yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak tidak lebih 

banyak daripada jumlah pajak yang diterima, ini yang berjalan sesuai prinsip 

efisiensi. Efisiensi menjadi sangat penting dalam pemungutan pajak karena 

terkandung artian bahwa pemungutan pajak yang sebesar-besarnya dan 

pengeluaran yang ditekan secara maksimal. Untuk menjaga prinsip-prinsip 
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tersebut maka ciri-ciri khas harus dimiliki perpajakan daerah. Beberapa ciri-

ciri ini yaitu (Putra, 2018): 

1.  Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang memiki arti  apabila 

dibandingkan antara pendapatan pajak mesti lebih banyak dibandingkan 

biaya pemungutan yang terjadi. 

2. Cenderung stabil, berarti penerimaan pajak tidak berubah-ubah sangat 

besar, terkadang naik secara signifikan dan ada saatnya turun secara 

drastis. 

3. Dasar pajaknya adalah gabungan antara kemampuan untuk membayar 

(abilitiy to pay) dan prinsip keuntungan (benefit).  

2.1.3.  Kriteria Pajak 

Beberapa kriteria pajak daerah yang tertulis, yaitu (Putra, 2018): 

1) Pungutan bukan retribusi melainkan bersifat pajak. Pungutan tersebut wajib 

sejalan dengan pengertian pajak yang telah diterapkan pada undang-undang 

yaitu kontribusi yang harus dilakukan oleh perseorangan atau badan 

terhadap daerah. 

2) Objek pajak berkedudukan pada daerah kabupaten/kota yang berkaitan dan 

memiliki mobilitas yang lumayan rendah dan hanya melayani masyarakat 

lokal. 

3) Objek dan awal pembebanan pajak tak berlawanan dengan kepentingan 

umum dengan memberatkan segi sosial, ekonomi, kedamaian dan 

keseimbangan politik, pertahanan keamanan dan budaya. 
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4) Potensi pajak yang memadai, yaitu hasil pendapatan pajak wajib lebih tinggi 

dari ongkos pemungutan. 

5) Objek pajak tidak termasuk objek pajak pusat. Macam pajak yang 

berlawanan dengan persyaratan ini, contohnya pajak ganda (double tax) 

merupakan pajak dengan dasar pengenaan pajak atau objeknya semua atau 

sebagian diterima oleh daerah. 

6) Berakibat dampak ekonomi yang positif. Alokasi sumber ekonomi akan 

selalu berjalan dengan aman dan tidak menghalangi arus sumber daya 

ekonomi antar daerah ataupun ekspor dan impor. 

7) Memerhatikan sisi keahlian rakyat dan aspek keadilan. Contoh aspek 

keadilan antara lain ialah objek dan subjek pajak yang mesti akurat sehingga 

dapat diamati pemungutannya, total pajak yang dibayarkan dapat 

ditaksirkan oleh wajib pajak dan harga pajak ditetapkan dengan melihat 

kondisi subjek pajak. 

8) Aspek kemampuan rakyat. Pajak mesti mengkaji kesanggupan subjek pajak 

untuk menanggung beban pajak tambahan, sehingga beberapa dari beban 

pajak tersebut tidak dapat dikondisikan untuk masyarakat yang kurang 

berada. 

9) Melindungi kelestarian lingkungan, di mana bahwa pengenaan pajak tak  

mengasih kesempatan kepada siapapun termasuk daerah, rakyat atau 

pemerintah pusat untuk membinasakan lingkungan. 
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Jika asas pengenaan pajak yang tak sesuai dengan asas, maka maka 

seyogianya pengesahannya diharapkan untuk  membatalkan pajak yang tidak 

melengkapi syarat yang berlaku.  

2.1.4.  Syarat-syarat Pajak Daerah 

Secara teori, pajak daerah mesti memenuhi beberapa persyaratan antara lain 

(Putra, 2018): 

1. Searah dan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat.  

2. Sedikit jenisnya dan sederhana. 

3. Biaya administrasi kecil. 

4. Sistem perpajakan pusat tidak terganggu.  

5. Tetap dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan dan “business 

cycle” hanya mempengaruhi sedikit. 

6. “Tax base” yang diterapkan nasional secara serentak dan beban pajak tetap 

seimbang.  

2.1.5.  Ciri-ciri Pajak Daerah 

Berikut ini merupakan ciri-ciri pajak daerah (Putra, 2018): 

1. Dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pemda. 

2. Jika ada suatu peristiwa, keadaan dan aksi wajib pajak dapat dipungut atas 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bila wajib pajak tidak dapat membayar keharusan pajak daerah, maka 

yang bersangkutan dapat dipaksakan dan bisa dikenakan denda atau 

pidana. 
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4. Tidak ada imbalan jasa secara pribadi secara langsung setelah pembayaran 

pajak daerah. 

5. Semua pendapatan pajak daerah dibayarkan kekas daerah. 

2.1.6.  Unsur-unsur Pajak Daerah 

Berlandas makna pajak yang telah disebutkan, beberapa unsur pajak antara 

lain  (Putra, 2018): 

1. Subjek pajak berarti badan atau perseorangan yang ditentukan agar 

menjalankan kewajiban perpajakan seperti pemotong pajak atau memungut 

pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap wajib pajak akan 

memperoleh tanda pengenal berupa NPWP setelah mendaftarkan diri 

kekantor pelayanan pajak. Semua harta dan jumlah pajak yang menjadi 

tanggungan dari subjek pajak mesti dilaporkan pada kantor pelayanan pajak 

setiap tahun. 

2. Objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak, seperti memiliki aset ( tanah, 

laba perusahaan, mobil, bangunan) atau pendapatan seseorang yang melebihi 

nominal tertentu. Jika kalian membayar pajak pertambahan nilai setiap kali 

makan direstoran, maka makanan yang anda konsumsi adalah objek pajak. 

3. Tarif pajak yakni aturan jumlah nominal pajak yang mesti wajib pajak bayar 

pada objek pajak yang menjadi tanggungnya. Tarif pajak berbeda beda 

terhadap setiap jenis pajak yang ada, misalnya tarif pajak untuk pajak 

pertambahan nilai berbeda dengan tarif pajak penghasilan ataupun pajak bumi 

dan bangunan.  
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2.1.7.  Tarif Pajak Daerah 

Peraturan daerah telah menetapkan tariff yang berlaku semestinya untuk 

pajak kabupaten/kota, tetapi tarif yang berlaku tidak boleh lebih besar dari yang 

sudah tertera pada undang-undang. Diharapkan pajak berganda tidak dikenakan 

lagi dengan adanya pembagian macam pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota 

dan provinsi. Sistem tarif pajak progresif yang digunakan pada sistem pajak 

Indonesia memyebabkan perbedaan tarif pajak, jadi untuk menyeseuaikan 

program pembangunan dan keadaan ekonomi negara, pemerintah membuat 

peraturan yang membedakan tarif pajak yang berlaku. Dibawah ini beberapa 

bentuk tarif pajak(Putra, 2018): 

1. Tarif pajak progresif yaitu semakin besar pendapatan yang didapatkan, maka 

persentase pajak yang dikenakan semakin tinggi juga, serta sebaliknya.  

2. Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang dipungut berbanding 

terbalik dengan jumlah penghasilan yang diterima. Jika pendapatan semakin 

besar, maka pengenaan pajak semakin kecil, dan apabila penghasilan semakin 

kecil, maka tarif pajak semakin besar.  

3. Tarif pajak proporsional adalah persentase tarif pajaknya tidak berubah, dasar 

pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah pendapatan yang ditetapkan.  

4. Tarif pajak tetap adalah berapapun jumlahnya tetapkan dikenakan tarif pajak 

yang sama. Jadi disimpulkan, jumlah yang dikenakan pajak tidak bergantung 

pada besarnya pajak yang terutang. Contoh tarif pajak tetap adalah bea 

materai. 
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Tabel 2.1 Pengelompokkan Jenis Pajak Daerah dan Tarif Maksimal 

No. Pajak Provinsi Tarif 

Maksimal 

No. Pajak Kabupaten/ 

Kota 

Tarif 

Maksimal 

1. Pajak Kendaraan 

Bermotor; 

1% - 2% 1. Pajak Hotel 10% 

2. Bea Balik Nama 

Kendaraan 

Bermotor; 

20% 2. Pajak Restoran 10% 

3. Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan 

Bermotor; 

10% 3. Pajak Hiburan 75% 

4. Pajak Air 

Permukaan; dan  

10% 4. Pajak Reklame 25% 

5. Pajak Pokok 10% 5. Pajak Penerangan 

Jalan 

10% 

   6. Pajak Parkir 30% 

   7. Pajak Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan 

25% 

   8. Pajak Air Tanah 20% 

   9. Pajak Sarang 

Burung/Walet 

10% 

   10. PBB Perdesaan 

Perkotaan 

0,3% 

 

   11. Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah 

dan Bangunan 

5% 

 Sumber : (Putra, 2018) 

 

2.2. Teori Retribusi Daerah 

2.2.1. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah diharapkan sumber pembangunan daerah, pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah, seperti halnya pajak daerah. Retribusi juga 

diharapkan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat. 

Berlandaskan Undang-Undang tahun 2000 Nomor 4 pasal 1 ayat 26, “Arti 

retribusi ialah pungutan daerah terhadap izin khusus yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kepada kepentingan wajib retribusi (Putra, 2018).” Pengertian 
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retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara akibat dari menggunakan 

berbagai jasa yang diberikan oleh negara (Suandy, 2014). 

Berdasarkan pengertian dan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu 

retribusi ialah pendapatan yang berasal dari penyediaan sarana dan prasarana yang 

ditargetkan untuk mencukupi kepentingan rakyat daerah secara perseorangan 

ataupun koorporasi oleh berbagai usaha pemerintah daerah dan dikasih uang 

sebagai pemasukan kas daerah. Menetapkan berbagai macam retribusi merupakan 

salah satu kesempatan untuk memaksimalkan sumber-sumber keuangan oleh 

daerah kota/kabupaten , selama retribusi yang diberlakukan memiliki kriteria 

sesuai dengan aspirasi rakyat.  

Menurut PP Republik Indonesia No.66 tahun 2001 mengenai retribusi 

daerah yang memiliki arti  (Indonesia, 2001) : 

1) Retribusi daerah yang dipanggil dengan retribusi merupakan pembebanan 

pembayaran pada jasa dan izin khusus yang diberikan kepada 

kepentingan badan dan orang pribadi oleh pemerintah daerah.  

2) Golongan retribusi merupakan pengelompokkan retribusi yang terbagi 

atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha serta retribusi perizinan 

tertentu. 

a) Retribusi jasa umum ialah retribusi dari pemerintah daerah akibat dari 

jasa yang diberikan untuk tujuan dan kepentingan umum dan dapat 

dirasakan oleh semua kalangan.  
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b) Retribusi jasa usaha berarti pungutan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan jasa yang menjalankan asas keuntungan karena 

seharusnya dilakukan oleh swasta.  

c) Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang dipungut 

pemerintah daerah dalam hal pemberian izin kegiatan tertentu kepada 

orang tertentu atau badan. Pemberian izin mempunyai maksud agar 

mereka mengatur, mengendalikan dan mengawas beberapa kegiatan 

contohnya pemakaian sumber daya alam, sarana, barang agar dapat 

menjaga kelestarian lingkungan dan mementingkan kepentingan 

umum. 

 Berdasarkan arti yang dikemukakan diatas, maka ditarik kesimpulan 

beberapa ciri retribusi daerah yaitu (Putra, 2018) : 

a) Berdasarkan hukum perundang-undangan, retribusi dipungut oleh 

pemerintah daerah.  

b)  Jika jasa yang berikan oleh pemerintah daerah dapat dirasakan langsung 

maka dapat dibebankan kepada perusahaan atau perseorangan.  

c) Balas jasa atau imbalan secara langsung dirasakan pihak yang melakukan 

pembayaran retribusi daerah dari pemerintah daerah.  

d) Apabila tidak melakukan pembayaran retribusi daerah, tidak akan 

mendapatkan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta bila 

wajib retribusi tidak menjalankan kewajiban pembayaran retribusi 

daerah, dapat dikenakan hukum ekonomis. 

e) Hasil pendapatan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.  
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2.2.2. Jenis dan golongan retribusi daerah 

Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 

2001 mengenai retribusi daerah menguraikan 3 macam retribusi yaitu retribusi 

jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu  (Indonesia, 

2001). 

2.2.2.1 Jasa umum 

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dipungut oleh pemerintah 

daerah karena memberikan kepentingan dan manfaat umum yang dapat dinikmati 

oleh orang pribadi dan badan (Putra, 2018). Beberapa contoh retribusi jasa umum 

yaitu : 

1) Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan; 

2) Retribusi biaya penukaran akta catatan sipil dan cetak Kartu Tanda 

Penduduk (KTP); 

3) Retribusi pelayanan kesehatan; 

4) Retribusi pelayanan parkir pada samping jalan umum; 

5) Retribusi pengabuan dan pembakaran mayat; 

6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 

7) Retribusi pengecekan alat pemadam kebakaran;  

8) Retribusi pelayanan pasar umum;  

9) Retribusi pengujian kapal perikanan; serta 

10) Retribusi penggantian biaya cetak peta.  
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 Beberapa kriteria yang harus dipenuhi retribusi jasa umum dalam 

pelaksanaannya yaitu : 

a) Jasa yang berkaitan adalah kewenangan daerah untuk melancarkan 

desentralisasi.  

b) Retribusi ini bercirikan bukan retribusi perizinan tertentu atau retribusi 

jasa usaha dan juga bukan pajak.  

c) Wajib retribusi disini telah mendapatkan keuntungan sehingga wajib 

hukumnya untuk mereka membayar jasa yang telah didapatkan. 

d) Jasa yang diberikan pantas dianggap retribusi. 

e) Pelaksanaan retribusi sejalan dengan segala kebijakan yang memandu 

retribusi tersebut. 

f) Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat signifikan, bila 

retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif. 

g) Pemungutan retribusi dapat meningkatkan kualitas dan tingkat layanan 

yang baik dari penyedia jasa. 

 

2.2.2.2 Retribusi jasa usaha  

 Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang berdasarkan asas komersial dan 

disediakan oleh pemerintah setempat yang meliputi  (Putra, 2018): 

a) Kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk 

melayani wajib retribusi. 

b) Pelayanan yang belum pernah diberikan pihak swasta karena hanya dari 

pemerintah daerah.  
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 Beberapa contoh  jasa retribusi usaha yaitu : 

1) Retribusi tempat pelelangan; 

2) Retribusi penggunaan kekayaan daerah; 

3) Retribusi terminal; 

4) Retribusi tempat parkir khusus; 

5) Retribusi pertokoan dan pasar grosir; 

6) Retribusi pelayanan kepelabuhanan; 

7) Retribusi tempat olahraga dan rekreasi; 

8) Retribusi villa / tempat penginapan; 

9) Retribusi penjualan produksi dari usaha daerah; dan 

10)  Retribusi rumah potong hewan. 

 

2.2.2.3 Retribusi perizinan tertentu 

Pengertian dari retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan izin khusus 

kepada perseorangan atau badan oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar 

mereka dapat menjaga dan mengawas kegiatan penggunaan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, prasarana, sarana,barang, dan fasilitas lainnya agar melindungi 

kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan (Putra, 2018). Jenis 

retribusi perizinan tertentu yaitu: 

1) Retribusi izin trayek;  

2) Retribusi izin mendirikan bangunan; 

3) Retribusi izin penjualan minuman beralkohol; 

4) Retribusi izin usaha perikanan; dan 
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5) Retribusi izin gangguan. 

 Terdapat prinsip dan sasaran untuk menetapkan tarif atas macam-macam 

retribusi diatas yaitu (Putra, 2018) : 

1) Retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan 

memperkirakan aspek keadilan, kemampuan masyarakat serta beban 

penyediaan jasa yang bersangkutan.  

2) Tujuan untuk mendapatkan profit yang pantas, yang menetapkan retribusi 

jasa usaha. 

3) Retribusi perizinan tertentu dilandaskan target untuk menutup atau 

menyeimbangi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan.  

 Ada tiga sisi yang perlu diperhatikan dalam memungut retribusi :  

1) Dari sisi wajib retribusi, wajib retribusi sering menunda nunda 

pembayaran dan berniat untuk membayar lebih kecil agar dapat 

menghindari pungutan retribusi.  

2) Dari sisi menjalankan prosedur dan sistem administrasi, pada segi ini 

sangat membantu dikarenakan dianggap sebagai alat pengawasan pada 

petugas administrasi atau juga wajib retribusi dalam mencegah 

penyimpangan dan kebocoran yang dapat terjadi dalam pembebanan 

retribusi dan menerima retribusi dengan efektif. Penetapan tarif, 

melakukan konfirmasi data terhadap instansi yang bersangkutan, serta 

pemungutan retribusi memerlukan petugas yang disiplin ketika 

pembukuan, penyetoran dan pelaporan.  
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3)  Dari sisi petugas/aparat pemungut, diperlukan sikap, mental, jujur, 

pertanggungjawaban seutuhnya dalam menjalankan tugas mereka.  

 Asas-asas dalam menjalankan retribusi perlu diperhatikan secara seksama 

agar retribusi dapat membiayai pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

sebagai tujuannya. Indikator dalam pengenaan retribusi terbagi 4 yaitu :  

1) Kecukupan 

Penggunaan jasa atau barang harus diterapkan terhadap retribusi untuk 

melakukan rasionalisme permintaan dari pengguna. Dengan adanya harga, maka 

titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan suatu barang dapat dicapai, 

serta dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Setiap orang 

mempunyai kebebasan untuk mengatur jumlah penggunaannya pada suatu barang 

dengan adanya retribusi, agar dapat menyesuaikan kemampuan untuk membayar. 

2) Keadilan 

Keadilan adalah kriteria kedua yang perlu diterapkan. Prinsip keadilan perlu 

diterapkan pada tarif retribusi atau penetapan harga layanan. Jadi intinya, semua 

golongan dalam masyarakat harus memikul beban pengeluaran pemerintah sesuai 

kemampuan dan kekayaan masing-masing golongan. Penerapan tarif retribusi 

sesuai dengan kesanggupan pembayaran wajib retribusi, semakin tinggi 

kemampuan membayar mereka, maka semakin tinggi tarif yang dibebankan 

daripada mereka yang mempunyai kesanggupan membayar lebih kecil. 

 

3) Kemudahan Administrasi 
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Prinsip ketiga yaitu kemudahan administrasi. Hal ini terkait dengan teori 

benefit principle pada retribusi yang memiliki makna, yaitu retribusi tidak 

dibebankan kepada perorangan atau badan yang tidak menikmati manfaat jasa 

atau barang yang ada, berlaku sebaliknya dikenakan pada pihak yang merasakan 

dan menikmati manfaat yang ada. Secara teori, retribusi gampang dipungut dan 

ditaksir. Mudah dipungut karena rakyat hanya menerima apa yang mereka bayar, 

mudah ditaksir karena pertanggungjawaban berdasarkan tingkat pemakaian yang 

mudah diukur. 

4) Kesepakatan Politis 

Retribusi daerah merupakan hal dari pemerintah daerah yang mesti diterima 

oleh semua pihak, itu sebabnya kesepakatan politis adalah prinsip keempat. Bagi 

mereka yang menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang dalam, maka harus 

ada kepastian hukum bagi mereka. Jadi diperlukan suatu kemampuan politik 

untuk menetapkan struktur tarif, retribusi dan cara memungut retribusinya. 

 

2.3. Teori Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari hasil-hasil 

daerah dalam memaksimalkan dana untuk menjalankan desentralisasi yaitu 

otonomi daerah (Putra, 2018). Pendapatan asli daerah ialah salah satu faktor 

pendapatan yang krusial sehingga pertumbuhannya harus selalu dipaksakan. 

Kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sangat 

penting dalam pembiayaan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan 

daerah. 
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Berlandaskan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa 

pengertian pendapatan asli daerah ialah pemasukan daerah yang didapat dari 

hasil-hasil dalam teritorial sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah 

berdasarkan perundang-undang yang berlaku (Putra, 2018). Pondasi dan modal 

awal pemerintah daerah adalah PAD dimana yang berasal dari pendapatan 

daerah  yang dipakai   dalam  membiayai  berbagai usaha dan pembangunan  

daerah untuk memperkecil ketergantungan uang dari pemerintah pusat. 

Aturan keuangan daerah dipergunakan untuk menaikkan pendapatan asli 

daerah sebagai faktor utama pendanaan daerah yang bisa dipakai oleh daerah 

dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebutuhannya agar merendahkan ketergantungan dalam memperoleh dana dan 

subsidi dari pemerintah pusat (Putra, 2018). 

Pendapatan Asli Daerah menjadi cerminan akan pemasukan masyarakat, 

untuk itu perlu ada usaha-usaha yang mesti dilakukan dalam memaksimalkan 

potensi masyarakat dalam mengelola sumber-sumber pendapatan rakyat oleh 

pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan masyarakat pengaruh besar 

terhadap pertumbuhan kesejahteraan dan ekonomi dan juga memperbesar 

pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah pasti bermula dari 

kemampuan pemerintah dalam mengatur masyarakat dan unsur non-pemerintah 

dalam menjalankan beberapa macam usaha, dan selanjutnya dapat memberikan 

pendapatan bagi daerah.  

Untuk mendapatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih 

dipertanggungjawabkan, terdapat beberapa hal yang dapat mengoptimalkan PAD 
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yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut (Putra, 2018) : 

1. Tingkat inflasi dan perkembangan harga harus menyesuaikan tarif 

pajak dan retribusi daerah. Hal ini mesti dilakukan dikarenakan  tariff 

pajak yang banyak yang telah ditetapkan sejak dulu kala dan tidak 

pernah diubah. Hal ini berkonsekuensi pada penetapan tarif yang ada 

terlalu kecil disbanding denga perkembangan harga. 

2. Undang-undang yang berlaku menetapkan berbagai macam pajak baru 

terhadap potensi wajib pajak yang ada didaerah disitu. 

3. Dengan adanya pihak swasta dalam mengelola objek pajak tertentu 

dapat menambah efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan asli 

daerah. 

4. Membuat iklim dan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan 

perekonomian dan daerah serta meringankan investor domestic dan 

asing untuk menjalankan investasi didaerah. 

5. Teruntuk bagi pejabat dan karyawan yang mengelola pendapatan 

dengan baik, sistem insentif yang didapat akan meningkat. 

6. Intensifikasi merupakan metode yang diljalankan dari dalam untuk 

menaikkan jumlah pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan 

prosedur keuangan dan kualitas pelayanan yang baik agar kepercayaan 

rakyat meningkat, dengan meningkatkan kualitas organisasi dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. 

Pendapatan Asli daerah adalah bentuk hasil dari penyerahan kekuasaan 

manajemen keuangan dan sistem pengendalian serta otonomi daerah kepada 
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pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah yaitu berdasarkan sumber 

keuangan yang didapatkan pada wilayah sendiri, yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari (Putra, 2018): 

1. Hasil  pajak daerah 

2. Hasil  retribusi daerah 

3. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yangdipisahkan. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain hasil 

penjualan aset tetap daerah  dan  jasa giro. 

Berdasar teori diatas,  menurut  penulis bahwa  Pendapatan  Asli Daerah 

adalah modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan 

pembangunan dan pemerintahan dan juga sekaligus merupakan suatu bukti 

terhadap kesadaran masyarakat yang tinggi dalam  mendorong  pemerintah  

dalam  memaksimalkan potensi Pendapatan  Asli  Daerah. 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mega Ersita dan Inggriani Elim 

(2016) dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan 

Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi 

Sulawesi Utara”. Jurnal ini dimuat dalam Jurnal Emba dengan ISSN : 2303-1174. 

Hasil dari penelitian ini tingkat efektivitas untuk retribusi daerah termasuk dalam 

kategori efektif, kontribusinya naik setiap tahun kecuali tahun 2015 (Ersita & 

Elim, 2016). 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah 

(2016) yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dengan ISSN : 

2540-9646. Judul penelitiannya adalah “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan 

Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Gunung Kidul Tahun 2013-2015”. Penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek 

wisata berpengaruh secara simultan pada PAD merupakan hasil dari kajian 

mereka (Sunarto & Fatimah, 2016). 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan olehNi Made Marita dan Ketut Alit 

Suardana (2016) yang dimuat pada E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 

Volume 14 Nomor 1. Hal 53-65. ISSN : 2303-1018, dengan judul “Pengaruh 

Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dimana pajak hotel, 

restoran, hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Marita & 

Suardana, 2016) 

 Penelitian berikut yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Miftah 

Hurohman yang dimuat Akuntansi Dewantara Vol.1 No.2 Oktober 2017, yang 

berjudul “Pengaruh Pajak Hotel,Pajak Penerangan Jalan,Pajak Reklame,dan 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bantul periode 2013-2015”. Hasil penelitian ini memperlihatkan Pajak 

Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi 

PelayananPersampahan/Kebersihan secara simultan berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan mesti lebih 
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menaikkan dan mengoptimalkan pengawasan dalam penerimaan ataupun  

memungut pajak daerah dan retribusi daerah agar meningkatnya pendapatan asli 

daerah (Erawati & Hurohman, 2017). 

 Penelitian berikut yang dilakukan oleh Puja Rizqy Ramadhan (2019) yang 

dimuat di Jurnal Akuntansi dan Bisnis. ISSN : 2503-0337, dengan judul 

“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. Dalam penelitian ini menunjukkan pajak 

daerah berpengaruh terhadap PendapatanAsliDaerah (PAD) Kabupaten/Kota di 

Sumatera Utara.Demikian juga halnya dengan retribusi daerah yangberpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

Adapun pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten/Kota di Sumatera Utara(Ramadhan, 

2019). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika, Atika Ulfa, dan Andre Ilyas 

(2019) yang dimuat pada Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 21 

No.1, Januari 2019.ISSN : 2527-3469, dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan 

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

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sisi pencapaian pajak termasuk pada 

kriteria efektif merupakan hasil penelitian. Dari sisi perhitungan pertumbuhan 

termasuk tidak berhasil. Sedangkan pada kontribusinya pada pendapatan asli 

daerah termasuk pada golongan cukup baik. Capaian retribusi juga termasuk pada 

kriteria efektif, kemudian kontribusi terhadap pendapatan asli daerah termasuk 
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pada kriteria kurang baik serta perhitungan pertumbuhan tergolong tidak berhasil 

(Sartika, Ulfa, & Ilyas, 2019). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Karyadi (2020) yang dimuat pada 

Journal Ilmiah Rinjani Vol.8 No.2 tahun 2020.ISSN : 2714-6049 dengan judul 

“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah(PAD) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017.” Regresi 

linear berganda merupakan metode analisis data yang dipakai serta data sekunder 

yakni laporan keuangan pemerintah menjadi data yang digunakan. Sesuai dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa pajak 

daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi 

daerah tidak pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak daerah 

dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 

(Karyadi, 2020). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Komang Aryagus Wiguna dan I Ketut 

Jati(2019) yang dimuat dalam E-Jurnal Akuntansi Vol.28.1.ISSN : 2302-8556, 

dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain 

PAD yang sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Pajak daerah, retribusi 

daerah ataupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi Bali 

adalah hasil dari penelitian diatas (Wiguna & Jati, 2019). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lawe Anasta dan Nengsih (2019) yang 

dimuat dalam jurnal Profita:Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan. ISSN : 

2622-1950, dengan judul “Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 
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Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat)”. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal dengan mengunakan 

Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak 

dan retribusi daerah selama tahun 2013-2017 di Jawa Barat.Uji statistik yang 

digunakan berupa uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Pendapatan 

asli daerah  ialah variabel terikat serta pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan variabel independen pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini 

adalah pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi positif terhadap pendapatan 

asli daerah (Anasta & Nengsih, 2019). 

 

2.5. Kerangka Pemikiran 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Penerimaan Pajak Daerah 
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Retribusi Daerah 
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Pendapatan Asli Daerah 
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2.6. Hipotesis 

Dengan rumusan masalah dan kajian teori yang ditelah dipaparkan 

sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 di Kota batam. 

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota 

 Batam. 

H3 : Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap 

   Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi 

pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Batam, oleh karena itu metode penelitian yang dipakai mengarah 

pada metode kuantitatif yang berarti bahwa metode penelitian tersebut dilakukan 

dengan maksud untuk mengetahui relasi antara dua variabel atau lebih. Serta 

tujuan lain dari metode kuantitatif adalah untuk menggunakan, mengembangkan, 

teori-teori, beberapa model matematis dari hipotesis bersangkutan dengan 

fenomena alam.  Penelitian kuantitatif sering dimanfaatkan dalam pengetahuan 

sosial atau alam. 

 Agar penelitian lebih dalam, maka time series analysis digunakan untuk 

penelitian ini. Data dikumpulkan dalam 5 tahun terakhir. Pada penelitian ini, 

penulis memilih Kota Batam sebagai objek penelitian 

 

3.2. Operasional Variabel 

3.2.1. Variabel Dependen  

Variabel dependen, atau dikenal dengan variabel output atau variabel terikat 

ialah variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi oleh variabel bebas  
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(Sugiyono, 2015:61). Yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini adalah 

pendapatan asli daerah. 

3.2.2. Variabel Independen 

Variabel independen, atau biasanya dipanggil variabel bebas merupakan 

variabel yang membawa pengaruh ataupun yang menyebabkan perubahan serta 

munculnya variabel terikat (Sugiyono, 2015). Yang menjadi variabel bebas pada 

penelitian ini yaitu : 

a) Pajak daerah sebagai variabel X1 

b) Retribusi Daerah sebagai variabel X2 

 

3.3. Populasi Dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Berdasar pandangan Sugiyono, populasi merupakan daerah generalisasi 

yang berdasarkan atas objek/subjek yang memiliki keunikan serta kualitas tertentu 

yangditetapkan oleh pengkaji untuk diteliti untuk nantinya diambil kesimpulan 

(Sugiyono, 2015).  Populasi pada penelitian ini ialah semua laporan realisasi pajak 

daerah,retribusi daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Batam. Data yang 

dipakai adalah data time series. 

 

3.3.2. Sampel 

 Menurut Sugiyono, unsur dari karakteristik dan jumlah yang populasi punya 

adalah pengertian dari sampel (Sugiyono, 2015). Jika populasi banyak dan untuk 

mempelajari seluruh populasi mempunyai hambatan seperti keterbatasan tenaga, 

dana dan usaha, sehingga peneliti menentukan sampel yang mewakili populasi. 
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Pengambilan sampel dari populasi harus bener-bener representatif. Untuk 

penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu semua laporan realisasi pajak 

daerah,retribusi daerah dan pendapatan asli daerah di Kota Batam selama tahun 

anggaran. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

memiliki pengertian yaitu data tidak langsung diberikan pada peneliti, contohnya 

melalui lewat dokumen atau lewat tangan orang lain (Sugiyono, 2015). Data ini 

bersumber dari dokumen (dokumentasi). 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut,(Sugiyono, 2015), teknik pengumpulan data ialah tindakan yang 

penting dalam suatu penelitian, dikarenakan mendapatkan data merupakan tujuan 

utama dalam penelitian. Apabila tidak menerapkan teknik pengumpulan data yang 

cocok maka peneliti tidak dapat menerima data yang diinginkan sesuai kriteria 

yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2015). Pada kajian ini, teknik pengumpulan 

data adalah dokumentasi.  

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan harus sesuai agar bisa 

dipertanggungjawabkan fakta yang terjadi untuk melakukan percobaan terhadap 

hipotesis yang sudah ditetapkan. Menurut Sugiyono, analisis data merupakan 
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tahapan membuat susunan serta mencari secara automatis dari data yang diperoleh 

dari hasil pengamatan dilapangan, dokumentasi serta hasil wawancara dengan cari 

memilah data kedalam golongan, membagi dalam beberpaa bagian, membuat 

sitensa, membuat sususnan dalam model, menyeleksi mana yang prioritas, dan 

yang akan dipelajari serta menarik simpulan agar orang lain maupun diri sendiri 

mudah memahaminya (Sugiyono, 2015). Teknik analisis pada penelitian ini ialah 

teknik analisis kuantitatif.  

3.6.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik Deskriptif ialah langkah dari stastistik yang melancarkan proses 

pencarian data dan penjelasan data agar gampang dimengerti. Menurut (Iman 

Ghozali, 2013:19) penjelasan suatu data yang dinilai dari nilai standar 

deviasi,varian, maksimum, rata-rata (mean), minimum, range, sum, kurtois dan 

skewness (kemencengan distribusi) dapat diberikan oleh statistic deskriptif. 

Statistk deskriptif berfungsi untuk meringkas, mengumpulkan dan menjelaskan 

data agar bisa menyajikan informasi yang bermanfaat (Kuswanto, 2012). 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Dikarenakan penelitian ini memakai data sekunder sebagai sumber data 

penelitian, sehingga agar terpenuhi kriteria yang terlah ditetapkan sebelum uji 

hipotesis individu dan simultan, perlu dilakykan beberapa pengujian asumsi klasih 

diantaranya uji multikolinieritas, uji autokorelasi, heteroskedatisitas yang 

dijelaskan secara detail berikut ini: 
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3.6.2.1. Uji Normalitas 

 Pengujian mengenai apakah variabel residual atau variabel pengganggu 

mempunyai distribusi yang normal pada model regresu ialah pengertian uji 

normalitas. Apabila nilai residual terdistribusi secara independen dan normal, 

maka terdapat normalitas, yakni perbedaan antara angka perkiraan dengan skor 

asli atau error yang berdistribusi secara simetri disekitar nilai rata-rata sama 

dengan nol (Iman Ghozali, 2013). Uji statistic non parametik adalah sebuah uji 

statistic yang bisa befungsi untuk uji normalitas residual.. Pedoman pengambilan 

keputusan (Agung Edi Wibowo, 2012:62) : 

1. Nilai signifikansi atau sig atau amgka probabilitas lebih rendah daripada 

0,05 maka data tidak berdistribusi normal.  

2. Nilai signifikansi atau sig atau angka probabilitas lebih tinggi daripada 

0,05, maka data berdistribusi normal.  

3.6.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi bila dalam model regresi 

ada atau tidaknya kolerasi antara variabel independen (Iman Ghozali, 2013). 

Problem multikolinearitas bisa dibuktikan dengan sebuah test yang bisa menguji 

dan mendeteksi apakah persamaan yang dibuat muncul gejala multikolinearitas. 

Alat uji yang dipanggil Variance Inflation Factor(VIF) adalah salah satu metode 

efektif untuk mendeteksi indikasi multikolinearitas dari beberapa cara yang ada. 

Caranya yaitu dengan menghitung nilai setiap variabel bebas terhadapa variabel 

dependen. Tata cara untuk membuktikan jika sebuah variabel bebas memiliki 
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hubungan dengan variabel indenpenden lainnya dapat diperhatikan sesuai dengan 

angka VIF tersebut.  

Untuk menilai variabel independen terdapat problem multikolinearitas atau 

tidak, bisa diuji dengan hasil kolerasi sebagai berikut(Iman Ghozali, 2013) : 

1. Jikalau nominal VIF lebih besar daripada 10 serta angka tolerance lebih 

rendah daripada 0,10 maka terdapat gejala multikolinearitas. 

2. Apabila nilai VIF lebih rendah daripada 10 dan nilai tolerance lebih tinggi 

0,10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

3.6.2.3. UjiHeteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan maksud membuktikan ada atau 

tidak terjadinya ketidaksamaan residual atau varians dari pengamatan pertama ke 

pengamatan lainnya (Iman Ghozali, 2013). Disebut memiliki masalah 

heteroskedastisitas bila hasil yang diperoleh menyerupai suatu pola, contohnya 

titik-titik yang ada menyerupai suatu bentuk yang jelas atau teratur (menyempit 

kemudian bergelomban melebar) pada sebuah model. Apabila titik data memencar 

pada sumber Y dibagian atas dan bawah angka nol, serta tak menyerupai suatu 

bentuk, maka dinyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas yang terjadi. 

Terdapat beberapa macam uji yang bisa dipakai untuk menguji heteroskedastisitas 

seperti metode Barlet, rank spearman, uji spearman’s rho serta metode grafik 

park gleyser. Uji park gleyser adalah uji yang digunakan dalam penelitian ini, uji 

ini mempunyai cara yaitu mengorelasikan nilai absolut residualnya dengan setiap 

variabel independen. Berdasarkan teori Ghozali, dalam ujii gleyser model tidak 
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mengalami heteroskedastisitas apabila tingkat kepercayaan diatas 0,05 (5%) (Iman 

Ghozali, 2013). 

 Untuk membuktikan apakah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model 

regresi, dapat diuji dengan hasil kolerasi sebagai berikut (Agung Edi Wibowo, 

2012) : 

1. Apabila angka probabilitas lebih besar 0,05, maka problem 

heteroskedastisitas tidak ditemukan. 

2. Jika nilai probabilitas dibawah 0,05, maka terjadi gejala 

heteroskedastisitas.  

3.6.2.4. Uji Autokorelasi 

Agar membuktikan ada atau tidak hubungan antara kesalahan pengganggu 

periode t dengan periode t-1(sebelumnya) dalam model regresi linear memerlukan 

uji autokolerasi. Disebut masalah autokorelasi apabila terdapat korelasi (Iman 

Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi problem autokorelasi pada model regresi, bisa 

diuji dengan hasil uji auto kolerasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Autokolerasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0< d < dl 

Tidak ada autokolerasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada kolerasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada kolerasi negatif No decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Tidak ada autokolerasi, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4-du 

Sumber : (Imam Ghozali, 2018) 
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3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Priyatno, agar dapat menerangkan pengaruh antara dua atau lebih 

variabel terhadap satu variabel terikat yang ditimbulkan pada model persamaan 

regresi maka harus menggunakan analisis regresi berganda (Priyatno, 2016:92). 

Menurut Wibowo, regresi linear berganda ialah sebuah bentuk relasi linear antara 

dua ataupun lebih variabel independen dengan variabel terikatnya (Agung Edi 

Wibowo, 2012). Pada analisis ini, variabel penjelasnya atau variabel bebas 

berjumlah lebih dari satu variabel, variabel inilah yang diuji sebagai variabel yang 

memiliki relasi, pengaruh ataupun hubungan terhadap varibel terikat.  

 Berikut ini rumus persamaan regresi linear berganda (Agung Edi Wibowo, 

2012) : 

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+…+bnXn  Rumus 3.1Regresi Linear Berganda 

Keterangan: 

Y  = Variabel terikat 

X1, X2 = Variabel bebas 

A  = konstanta (jika angka x senilai 0, maka Y akan senilai a atau 

konstanta) 

b1, b2  = Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

3.6.4. Uji Hipotesis 

Menurut priyatno, hipotesis merupakan tanggapan temporer mengenai 

rumusan masalah penelitian yang kebenarannya belum pasti (Priyatno, 2016). 

Hipotesis dijelaskan bukan dengan kalimat pertanyaan melainkan kalimat 
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pernyataan. Hipotesis terurai menjadi dua yaitu hipotesis nihil dan alternative, 

dengan pemaparan dibawah ini : 

1. Hipotesis nihil atau hipotesis nol (Ho) berarti tidak ada hubungan 

antarvariabel yang dijelaskan pada hipotesis. 

2. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (Ha) memiliki arti hipotesis yang 

mengutarakan terdapat hubungan antarvariabel. 

Pengujian yang berfungsi untuk memahami bila kesimpulannya dapat 

digunakan untuk populasi atau bisa digeneralisasikan adalah uji hipotesis. 

3.6.4.1. Uji Signifikan Individu (Uji t) 

 Uji t mempunyai tujuan membuktikan level signifikan hasil setiap variabel 

bebas pada variabel terikat yang dimodelkan pada suatu formula. Uji t adalah uji 

lanjutan yang bisa dijalankan setelah uji F memiliki hasil yang pasti signifikan. 

Menurut Chandrarin(Chandrarin, 2018), Uji t menggunakan hipotesis, yaitu : 

Ho : Variabel-variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

pendapatan asli daerah. 

Ha : Variabel-variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli 

daerah. 

 Menurut Chandrarin, nilai probabilitas signifikansi ialah hakikat pembuatan 

keputusan  (Chandrarin, 2018): 
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1. Jika nilai probabilitas signifikan lebih rendah dari 0,05 maka Ho tidak 

disetujui dan Ha disetujui, dan bila nilai probabilitas signifikansi < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika nilai probabilitas signifikan lebih tinngi dari 0,05 maka Ho disetujui 

dan Ha tidak disetujui.  

3.6.4.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 Uji ini bertujuan agar memahami jika variabel bebas secara serentak 

berpengaruh signifikan pada variabel terikat. Menurut Chandrarin, uji F 

menggunakan hipotesis yaitu : 

Ho : Variabel-variabel bebas yakni pajak daerah dan retribusi daerah tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni 

pendapatan asli daerah. 

Ha : Variabel-variabel bebas yakni pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yakni pendapatan asli 

daerah. 

 Menurut Chandrarin, cara penarikan kesimpualan iakah dengan 

memperhatikan nilai probabilitas signifikansi sebagai berikut (Chandrarin, 2018) : 

1. Jikalau angka probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

2. Jikalau probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak.  
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3.6.4.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Berdasarkan pandangan (Iman Ghozali, 2013), pada dasarnya koefisien 

determinasi menaksirkan seberapa jauh kehebatan model untuk memaparkan 

variabel terikat. Antara nilai nol dan satu adalah angkat koefisien determinasi. 

Bila angka R
2
 yang kecil memiliki makna kemampuan beberapa variabel bebas 

untuk mengartikan variabel dependen amat terbatas. Bila ingin variabel-variabel 

independen memaparkan segala hal yang diperlukan untuk memperkirakan variasi 

variabel terikat, maka angka yang dibutuhkan adalah angka yang mendekati 1 

(satu). 

 

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.7.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

(BP2RD) Kota Batam yang bertempat di Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 

Batam Centre, Kota Batam. 

3.7.2. Jadwal Penelitian 

Dibawah ini gambaran jadwal penelitian ini dilakukan yang berlangsung 

selama kurang lebih 3 bulnanan yang terhitung mulai dari minggu ketiga bulan 

September 2020 sampai dengan minggu ketiga bulan Januari 2021. 
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Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 

Keterangan Sept 

2020 

Okt 

2020 

Nov 

2020 

Des 

2020 

Jan 

2021 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Identifikasi Masalah                                  

Pengajuan Judul                  

Pengumpulan Materi 

dan Tinjauan Pustaka 

                 

Pengumpulan Data                                

Pengolahan Data                                 

Analisis dan 

Pembahasan 

                              

Simpulan dan Saran                                

Sumber : Penelitian (2020)


