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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

a. Pengertian dan Unsur-unsur APBD 

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah7. Selain itu, 

APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab. 

Menurut Saragih (2003)8 Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 
1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004, 
pencatatan atau pembukuan serta pengelolaan daerah dalam kerangka 
desentralisasi dilakukan terpisah dengan pengelolaan keuangan daerah 
dalam kerangka tugas perbantuan dan dekonsentrasi. Semua bentuk atau 
jenis penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda dalam 
kerangka tugas desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD, 
sedangkan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam 

                                                           
7 Hermawan, Heri dan Imron, Muhammad.2013. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun. 
journal.ui.ac.id/upload/artikel/kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi.pdf. 

8Dalam Rangga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara FE USU hal 15 
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kerangka tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi sepenuhnya 
merupakan tanggung jawab kepadanya. 
Pencatatan dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuannya yang ada di 

daerah dilakukan secara terpisah dan tidak dicatat atau dimasukkan dalam 

APBD. 

b. Klasifikasi APBD 

Berdasarkan format keputusan menteri dalam negeri No. 29 tahun 2002 
menurut Halim (2004:18) dalam Mohd Diza9, APBD diklasifikasikan  

sebagai berikut : 
1. Pendapatan, dibagi menjadi 3 kategori yaitu : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

2. Belanja, yang digolongkan menjadi : 
a. Belanja Aparatur Daerah, diklasifikasikan menjadi : 

1. Belanja Umum 
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 
3. Belanja Modal Pembangunan 

b. Belanja Pelayanan Publik, diklasifikasikan menjadi : 
1. Belanja Administrasi Umum 
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 
3 Belanja Modal 

c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 
d. Belanja Tak Tersangka 

3. Pembiayaan, dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan 
yaitu : 
a. Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas : 

1. Sisa lebih anggaran tahun lalu 
2. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 
3. Hasil penjualan Aset Daerah yang dipisahkan dan Transfer dari 

Dana Cadangan 
b. Sumber Pengeluaran Daerah terdiri atas : 

1. Pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo 
2. Penyertaan modal 
3. Transfer ke dana cadangan 
4. Sisa lebih anggaran tahun sekarang 

                                                           
9 Dalam Rangga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara. FE USU hal 16 
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c. Proses Penyusunan APBD 

Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian 

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 

periode 1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah  

menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang akan dijadikan dasar 

dalam penyusunan APBD. Kemudian Pemerintah Daerah  menyusun 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya 

diserahkan ke DPRD. Setelah PPAS telah disetujui DPRD maka 

disusunlah RAPBD yang kemudian disahkan menjadi APBD10. 

2. Pendapatan Daerah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh 

perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi 

dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem perintah daerah. 

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud 

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

                                                           
10 Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah,DAU dan DAK Terhadap 

Alokasi Belanja Modal  FE UNDIP hal 23 
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penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Jadi dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan 

uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan 

hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

daerah. 

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, 
pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang 
sah.Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 penerimaan 
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang didanai APBD terdiri atas 
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, Suparmoko(2002:55)11. 
 
Dimana sumber Pendapatan Daerah tersebut meliputi : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana 

AlokasiUmum dan Dana Alokasi Khusus. 

c. Lain – lain Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan 

pendapatan dana darurat. 

Sedangkan sumber pembiayaan bersumber dari : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. 

b. Penerimaan pinjaman daerah. 

c. Dana cadangan daerah. 

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

                                                           
11 Dalam Hermawan, Heri dan Imron, Muhammad.2013. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun. 
journal.ui.ac.id/upload/artikel/kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi.pdf. (diakses 2 september 2014) 
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 Sebagai konsekuensi implementasi penyelenggaraan otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan 

kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah sebagai 

sumber keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat 

sistem pemerintahan daerah. 

3. Pendapatan Asli Daerah 

a. Pengertian PAD 

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang diperoleh 

dari sumber-sumber pendapatan daerah dari masing-masing daerah, 

dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan sebagai sumber keuangan 

daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan keuangan negara. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak 

seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi Pendapatan Asli 

Daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat 

kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. 

Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 

keuangan secara maksimal namun tentu saja dalam koridor perundang-
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undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 

Pendapatan Asli Daerah. 

Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

pengertian Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi 

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

pendapatan asli daerah yang sah. Yang mana Pendapatan Asli Daerah itu 

sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. 

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah 
daerah dilarang : 
1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi 
2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan 
ekspor-impor12. 
 

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu 

: 

1. Pajak daerah 

                                                           
12 Rangga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Propinsi Sumatera Utara  FE USU 
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2. Retribusi daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut 

objek pendapatan mencakup : 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMD 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat 

4. Lain –lain pendapatan asli daerah yang sah, dirinci menurut objek 

pendapatan yang mencakup : 

a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Penerimaan atas tuntutan kerugian daerah 

e. Penerimaan komisi, potongan ataupun akibat dari penjualan, 

pengadaan barang-jasa oleh daerah 

f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

h. Pendapatan denda pajak 

i. Pendapatan denda retribusi 

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 

k. Pendapatan dari pengembalian 
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l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum 

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan 

n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan 

4 Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut UU No. 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 dan 

terakhir diubah dengan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan 

pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan Undang-

undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut marihoot P. Siahaan (2005:7)13, Pajak Daerah adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan 
tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah. 
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah 

pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibebankan 

kepada individu atau badan sebagai iuran wajib tanpa imbalan langsung 

yang seimbang yang dipaksakan bersifat yuridis berdasarkan peraturan 

                                                           
13 Rangga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Propinsi Sumatera Utara  FE USU 
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perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk membiayai 

seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemajuan pembangunan 

daerah. 

Pajak daerah salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang 

memberikan kontribusi daerah besar bagi PAD. UU No. 34 tahun 2000 

memberikan peluang kepada daerah kabupaten atau kota untuk memungut 

jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis 

pajak daerah kabupaten atau kota yang telah ditetapkan. Penetapan jenis 

pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial daerah 

pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak 

dengan tetap memperhatikan kesejahteraan jenis pajak dan aspirasi 

masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif 

agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah 

daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dikatakan efektif jika : 

1. Memenuhi kriteria adil 

2. Dapat mendorong tindakan ekonomi 

3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga 

4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat 

5. Biaya administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemberian kewenangan untuk 

mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-
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kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga harus 

mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak 

daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian 

kewenangan  kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi14. 

Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus 

tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu : 

1. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas 

negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan 

2. Fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur 

untuk mencapai tujuan. Misalnya : pajak ekspor dimaksudkan untuk 

mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka 

menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri15. 

b. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan UU No. 34 tahun 200016 pajak di Indonesia terbagi 

menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. 

1. Pajak Provinsi 

                                                           
14 Prakosa, Kesit Bambang, Pajak dan Retribusi daerah, Yogyakarta : UII Press, 2005 
15

 Rangga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah di Propinsi Sumatera Utara FE USU hal 20 

16 Republik Indonesia. Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang pajak Daerah 



25 

 

Pajak provinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

tingkat provinsi yang terdiri atas : 

a. Pajak kendaraan bermotor 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak air permukaan 

e. Pajak rokok 

2. Pajak Kabupaten atau kota 

Pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang pemungutannya 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, terdiri atas : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Reklame 

d. Pajak Penerangan jalan 

e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

f. Pajak Parkir 

g. Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan 

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

5 Retribusi Daerah 

a. Pengertian Retribusi Daerah 
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 Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 34 tahun 2000 dan 

terakhir menjadi UU No. 28 tahun 2009, Retribusi daerah 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. Sedangkan yang 

disebut dengan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan atau pemungutan 

retribusi17. 

Pemungutan retribusi itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang sampai 

dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada 

wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya. Dimana 

masa retribusi itu adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 

tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Menurut marihoot P Siahaan (2005:6) dalam Mohd Diza18, Retribusi 
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu  yang khusus di sediakan  dan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan 

                                                           
17

 Republik Indonesia. Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
18

 Rangga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah di Propinsi Sumatera Utara FE USU hal 25 
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yang menyebabkan barang atau fasilitas atau kemanfaatan lainnya 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian bila 
seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah 
daerah ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 
Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah sebagai berikut : 

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah 

2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis 

3. Adanya kontraprestasi yang secra langsung dapat ditunjuk 

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan  yang menggunakan 

atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan. 

b. Objek Retribusi Daerah 

Objek retribusi daerah berbentuk jasa, jasa yang dihasilkan terdiri atas : 

1. Jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah  untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

2. Jasa usaha yaitu  retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

3. Perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan  tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan pembinaan , pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
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daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu untuk 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

c. Penggolongan  Retribusi Daerah Secara Umum 

Retribusi daerah menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 34 tahun 

2000 dan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang retribusi 

daerah19 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

1. Retribusi jasa umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa retribusi atas jasa 

yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah  untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 

a. Retribusi pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan 

c. Retribusi penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan 

Sipil 

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

f. Retribusi pelayanan pasar 

                                                           
19 Peraturan pemerintah No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah 
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g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta 

j. Retribusi pengujian kapal perikanan 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan 

c. Retribusi tempat pelelangan 

d. Retribusi terminal 

e. Retribusi tempat khusus parkir 

f. Retribusi tempat penginapan atau villa 

g. Retribusi penyedotan kaskus 

h. Retribusi rumah potong hewan 

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

k. Retribusi penyeberangan di atas air 

l. Retribusi pengolahan limbah cair 

m. Retribusi penjualan produksi rumah usaha daerah 
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3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, sarana-prasarana atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Jenis-jenis  Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : 

a. Retribusi izin mendirikan bangunan 

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

c. Retribusi izin gangguan 

d. Retribusi izin trayek 

e. Retribusi Tera atau Tera Ulang 

f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

g. Retribusi Pelayanan Pendidikan 

h. Retribusi Izin Usaha Perikanan 

B. Penelitian Terdahulu 

 Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti  Judul 
Penelitian 

Variabel 
independent 

Variabel 
dependent 

Hasil Penelitian 
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1 Mohammad 
Riduansyah 

Kontribusi 
Pajak Daerah 
dan Retribusi 

Daerah 
Terhadap 

Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) dan 
Anggaran 

Pendapatan 
dan Belanja 

Daerah 
(APBD) 

Guna 
Mendukung  
Pelaksanaan 

Otonomi 
Daerah (Studi 
Kasus Pada 
Pemerintah 
Daerah Kota 

Bogor) 

Pajak Daerah 
(X1) 

Retribusi 
Daerah 
(X2) 

Pendapatan 
Asli 

Daerah 
(Y1) 

APBD 
(Y2) 

kontribusi 
penerimaan pajak 
daerah dan 
retribusi daerah 
terhadap total 
perolehan 
penerimaan Pemda 
Bogor tercermin 
dalam APBD-nya, 
dikaitkan dengan 
kemampuannya 
untuk 
melaksanakan 
otonomi daerah 
terlihat cukup baik.  
Komponen pajak 
daerah dalam 
kurun waktu T.A. 
1993/1994 - 2000,  
rata-rata  per 
tahunnya  
memberikan 
kontribusi sebesar 
7,81% per tahun 
dengan rata-rata 
pertumbuhan 
sebesar 22,89% per 
tahunnya. 
1. pendapatan 

yang berasal 
dari komponen 
retribusi daerah, 
pada kurun 
waktu yang 
sama, 
memberikan 
kontribusi rata-
rata per 
tahunnya 
sebesar 15,61% 
dengan rata-rata 
pertumbuhan 
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per tahunnya 
sebesar 5,08 % 
per tahun. 

2 Eni Aryanti 
dan Iin 
Indarti 

pengaruh 
variabel 
makro 

(wilayah 
gross 

domestic 
product , dan 
tingkat inflasi 

) terhadap 
Pendapatan 

Daerah 
(PAD) di 

Kota 
Semarang 
pada 2000-

2009 

Gross 
Domestic 
Product 

(X1) 
Tingkat 
Inflasi 
(X2) 

Pendapatan 
Asli 

Daerah 
(Y) 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian 
kuantitatif yang 
menggunakan data 
sekunder yaitu data 
fisik dan 
dokumenter , yang 
fokus pada 
memeriksa data 
keuangan periode 
Semarang 2000-
2009 . Metode 
analisis dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
pemeriksaan 
pengaruh dilakukan 
dengan menguji 
efek variabel 
independen 
terhadap variabel 
dependen . Analisis 
yang digunakan 
dalam penelitian ini 
adalah analisis 
kuantitatif dengan 
uji asumsi klasik 
dan uji regresi 
linier berganda . 
Berdasarkan 
pemeriksaan dan 
pembahasan , dapat 
disimpulkan bahwa 
hasil uji regresi 
linier berganda 
antara variabel 
ekonomi makro 
yang terdiri dari 
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wilayah produk 
domestik bruto ( x1 
) dan inflasi ( x2 ) , 
yang merupakan 
variabel 
independen baik 
secara simultan ( 
uji F ) secara 
signifikan 
mempengaruhi 
PAD ( Y ) dan 
sebagian ( uji t ) 
produk domestik 
regional bruto 
memiliki pengaruh 
yang signifikan, 
sementara inflasi 
secara parsial ( uji t 
) tidak 
mempengaruhi 
PAD (Y) di Kota 
Semarang tahun 
2000-2009 . 

3 Md Krisna 
Arta 

Anggar 
Kusuma 
dan Ni 

Gusti Putu 
Wirawati 

Analisis 
Pengaruh 

Penerimaan 
Pajak Daerah 
dan Retribusi 

Daerah 
terhadap 

Peningkatan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
sekabupaten/
kota Provinsi 

Bali 

Pajak Daerah 
(X1) 

Retribusi 
Daerah (X2) 

Pendapatan 
Asli 

Daerah 
(Y) 

Penerimaan pajak 
dan retribusi daerah 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
peningkatan PAD, 
sedangkan dilihat 
dari kontibusinya 
pajak daerah lebih 
dominan 
mempengaruhi 
peningkatan 
pendapatan asli 
daerah (PAD) yakni 
sebesar 84,9%, 
sedangkan untuk 
kontribusi retribusi 
daerah hanya 
sebesar 16,6% 

4 Anton Isroy Pengaruh Pajak Daerah Pendapatan Analisis data yang 
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SE,ME.PhD 
Dan 

Nurul 
Huda,SE.,M

Si 

Pajak 
Daerah, 
Retribusi 

Daerah dan 
Otonomi 
Daerah 

terhadap 
Pendapatan 
Asli Daerah 

di Kota 
Padang 

(X1) 
Retribusi 
Daerah 
(X2) 

Otonomi 
Daerah 
(X3) 

Asli 
Daerah 

(Y) 

digunakan dalam 
penelitian ini 
mengunakan 
metode analisis 
regresi linear 
berganda. Uji 
hipotesis 
mengunakan 
pengujian secara 
parsial( Uji t), uji 
simultan (Uji F) 
dan Uji koefisien 
Determinasi (R2). 
Uji Asumsi Klasik 
dengan Uji 
Normalitas, 
Multikolinearitas, 
dan 
Heteroskedastisitas 
. Data yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah data Pajak 
Daerah, Retribusi 
Daerah, PAD di 
Kota Padang. Hasil 
penelitian 
menunjukan Bahwa 
Pajak dan Retribusi 
daerah berpengaruh 
positif dan 
signifikan terhadap 
pad Kota Padang 
sedangkan otonomi 
daerah berpengaruh 
positif dan tidak 
signifikan terhadap 
PAD Kota Padang. 

5 Ni Nyoman 
Suartini dan 

Made 
Suyana 

Pengaruh 
Jumlah 

Wisatawan, 
Pajak 

Jumlah 
Wisatawan 

(X1) 
Pajak 

Pendapatan 
Asli 

Daerah 
(Y) 

Data yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
menggunakan data 
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Hiburan, 
Pajak Hotel 
dan Restoran 

Terhadap 
Pendapatan 
Asli Daerah 
di Kabupaten 

Gianyar 

Hiburan 
(X2) 

Pajak Hotel 
dan Restoran 

(X3) 

sekunder, yang 
selanjutnya 
dianalisis dengan 
metode regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa jumlah 
kunjungan 
wisatawan, pajak 
hiburan, pajak hotel 
dan restoran 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
PAD Kabupaten 
Gianyar Tahun 
Anggaran 1991 -
2010. Dari nilai 
koefisien regresi 
terstandar 
menunjukkan nilai 
variable PHR 
tertinggi, maka 
dapat disimpulkan 
PHR memiliki 
pengaruh paling 
dominan terhadap 
PAD Kabupaten 
Gianyar. 

6 Sudjarwoko 
(TESIS) 

Kontribusi 
Pajak Daerah 
dan Retribusi 

Daerah 
terhadap 

Pendapatan 
Asli Daerah 

dan 
Anggaran 

Pendapatan 
dan Belanja 

Daerah 
Provinsi DKI 

Pajak Daerah 
(X1) 

Retribusi 
Daerah 
(X2) 

Pendapatan 
Asli 

Daerah 
(Y1) 

APBD 
(Y2) 

Seluruh sumber 
penerimaan baik 
pajak daerah 
maupun retribusi 
daerah 
diberlakukan pada 
tingkat provinsi. 
Kontribusi 
penerimaan Pajak 
Daerah terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah antara tahun 
anggaran 2004-
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Jakarta 2009 rata-rata 
mencapai 83,28% 
per tahun. Tingkat 
pertumbuhan Pajak 
Daerah rata-rata 
9,69% per tahun. 
Bea Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor memberi 
sumbangan terbesar 
terhadap total 
penerimaan Pajak 
Daerah dengan rata 
rata mencapai 
33,69% per tahun. 
Tingkat 
pertumbuhan 
penerimaan Bea 
Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor rata-rata 
sebesar 5,35% per 
tahun. Pendapatan 
Asli Daerah 
mendapatkan 
kontribusi sebesar 
28,06% dari Bea 
Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor. Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
memberikan 
kontribusi sebesar 
31,90% terhadap 
rata-rata total 
penerimaan Pajak 
daerah antara tahun 
anggaran 2004-
2009. Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
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memeiliki tingkat 
pertumbuhan 
10,28% per tahun. 
Pajak ini memberi 
sumbangannya 
terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah sebesar 
26,57%. 
Penerimaan 
Retribusi Daerah 
rata-rata 
memberikan 
kontribusi sebesar 
5,39% per tahun 
terhadap 
penerimaan 
Pendapatan Asli 
Daerah. Kontribusi 
penerimaan Pajak 
Daerah terhadap 
penerimaan 
Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
dalam kurun waktu 
tahun anggaran 
2004-2009 adalah 
rata-rata sebesar 
45,50% per tahun, 
sedangkan 
penerimaan 
Retribusi Daerah 
memberikan 
kontribusi sebesar 
2,94% per tahun. 
Pendapatan Asli 
Daerah rata-rata 
memberikan 
kontribusi sebesar 
54,64% per tahun 
terhadap Anggaran 
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Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

7 Yaneka 
Julistiana 

dan I 
Wayan 

Suartana  

Analisis 
efisiensi dan 
efektifitas 

penerimaan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Kabupaten 
Klungkung 

Pajak Daerah 
(X1) 

Retribusi 
Daerah 
(X2) 

Pendapatan 
Asli 

Daerah 

Analisis data yang 
digunakan adalah 
analisis kuantitatif 
dengan cara 
menghitung 
efisiensi dan 
efektivitas 
pengelolaan pajak 
dan retribusi daerah 
terhadap 
penerimaan PAD 
Kabupaten 
Klungkung tahun 
2005-2011. Hasil 
analisis data 
menunjukan, 
tingkat efisiensi 
penerimaan pajak 
dan retribusi daerah 
Kabupaten 
Klungkung tahun 
2005-2011 
tergolong efisien 
yaitu rata-rata 
sebesar 70,97 
persen. Tingkat 
efektivitas 
penerimaan pajak 
dan retribusi daerah 
Kabupaten 
Klungkung tahun 
2005-2011 
tergolong sangat 
efektif yaitu rata-
rata sebesar 112,36 
persen. 

8 Frenaddin 
Adegustarra
, Sofiarty, 

Titin 

Kontribusi 
Pajak Daerah 
dan Retribusi 

Daerah 

Pajak Daerah 
(X1) 

Retribusi 
Daerah 

Pendapatan 
Asli 

Daerah 

Kontribusi PAD 
terhadap APBD 
relatif kecil masih 
berada di bawah 
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Fatimah terhadap 
Peningkatan 
Asli Daerah 

dalam rangka 
pelaksanaan 

otonomi 
daerah 

(studi di Tiga 
Daerah di 
Provinsi 
Sumatera 

Barat) 

(X2) 16%, namun 
ditinjau dari aspek 
kontribusi pajak 
daerah dan 
retribusi daerah, 
maka 
kontribusinya 
sangat signifikan, 
terutama di Kota 
Padang kontribusi 
Pajak Daerah 
mencapai rata-rata 
66,53% dan 
retribusi daerah 
memberikan 
kontribusi terhadap 
PAD sebesar 
22,85%. Khusus 
bagi Kota 
Bukittinggi, justru 
kontribusi 
Retribusi Daerah 
lebih besar 
dibandingkan 
dengan Pajak 
Daerah terhadap 
PAD Kota 
Bukittinggi, yakni 
rata-rata sebesar 
41,01% dan 
28,74%. 
Sehubungan 
dengan kontribusi 
pajak daerah dan 
retribusi daerah 
terhadap 
peningkatan PAD, 
relatif konstan 
seperi Kota Padang 
rata-rata 12,61% 
dan 11, 36 %, Kota 
Bukittinggi 
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kontribusi terhadap 
peningkatan PAD 
rata-rata sebesar 
14,52% dan 
10,11%. Berbeda 
halnya dengan 
kondisi di 
Kabupaten Pesisir 
Selatan, 
keterbatasan data 
hanya perhitungan 
dua tahun anggaran 
(2007 dan 2008), 
telah menunjukkan 
persentase yang 
cukup besar 
kontribusi Pajak 
Daerah dan 
Retribusi Daerah 
terhadap 
peningkatan PAD, 
yakni 55,36% dan 
27,86%. 
 

9 Meiliana 
(TESIS) 

Pengaruh 
Pajak 

Daerah, 
Retribusi 

Daerah dan 
Dana Bagi 

Hasil 
Terhadap 

Kemandirian 
Keuangan 

Daerah Kota 
Bandar 

Lampung 

Pajak Daerah  
(X1) 

Retribusi 
Daerah 
(X2) 

Dana Bagi 
Hasil 
(X3) 

Kemandiri
an 

Keuangan 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa hipotesis 
yang menyatakan 
Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah 
dan Dana Bagi 
Hasil berpengaruh 
terhadap 
kemadirian 
keuangan daerah 
Kota Bandar 
Lampung secara 
statistik dapat 
diterima. Hal ini 
berdasarkan dari 
hasil uji F didapat 
hasil besarnya 
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pengaruh ketiga 
variabel ini sebesar 
64,3% dengan nilai 
signifikansi sebesar 
0.000 (lebih kecil 
dari 0.05). Secara 
parsial ( Uji t) pajak 
daerah, retribusi 
daerah dan dana 
bagi hasil daerah 
berpengaruh 
terhadap 
kemadirian 
keuangan daerah 
Kota Bandar 
Lampung. Pajak 
daerah merupakan 
variabel yang 
paling berpengaruh 
terhadap 
kemandirian 
keuangan daerah, 
hal ini ditunjukan 
dengan besarnya 
nilai koefisien 
regresi untuk 
variabel ini sebesar 
0.410, sedangkan 
besarnya nilai 
koefisien regresi 
untuk variabel 
retribusi daerah dan 
dana bagi hasil 
sebesar 0,252 dan 
0,109. 

10 Maulan 
Irwadi,SE.
M.Si.,Ak 

Pengaruh 
Jumlah Pajak 

Daerah 
terhadap 

PAD dalam 
kebijakan 
Perpajakan 

Pajak Daerah Pendapatan 
Asli 

Daerah 

Hasil menunjukkan 
antara lain besarnya 
jumlah pajak 
daerah terhadap 
PAD berdampak 
terhadap kebijakan 
perpajakan daerah 
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Daerah yaitu terhadap 
peningkatan potensi 
pajak daerah dan 
mengalami 
penambahan objek 
pajak daerah dari 6 
jenis pajak daerah 
menjadi 9 jenis 
pajak daerah. 
Adanya hambatan 
dalam memungut 
pajak daerah serta 
terdapat faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
PAD selain pajak 
daerah. 

Sumber : Jurnal dan Tesis 

 

 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Kerangka Teori 

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori dan tinjauan 

penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka teori penelitian 

sebagai berikut : 

   Gambar 2.1  
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 
   

  Ho (-) 

 
Pendapatan Asli Daerah 

Y 

(Dependent) 

 

Pajak Daerah 

X1 

(Independent) 
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  Ha (+) 

   

 

Sumber : Penulis 

 Dari gambar di atas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengujinya penelitian ini 

menggunakan analisis regresi. 

 

 

 

 

2. Hipotesis  

Menurut Erlina dan Sri Mulyani (2007) dalam Mohd Riza20, Hipotesis 

adalah hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih 

dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris. 

Maka dari berbagai penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

landasan teori, penelitian terdahulu serta gambaran dari kerangka teori 

diatas, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

                                                           
20 Rangga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Propinsi Sumatera Utara FE USU 

Retribusi  Daerah 

X2 

(Independent) 
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Ho : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terdapat pengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Ha : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pengaruh secara 

simultan dan parsial  terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 


