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ABSTRACT 

 

This study aims to determine how much influence and contribution of the Entertainment 

Tax Revenue on the Regional Original Income of the Kabupaten Bandung Barat. The 

research method used in this study is descriptive and verification methods, namely the 

method that is focused on solving the problems that exist today, with the aim of describing, 

explaining and testing hypotheses. Data analysis method used is quantitative analysis 

through regression analysis and processed using SPSS For Windows software. While the 

data used are secondary data with time series data during the 2013-2017 period. Based on 

the research results, Entertainment Tax Revenue has the influence or contribution of 

Entertainment Tax revenue of 0,38 or 12,68%, which means that entertainment tax revenue 

is influential Significantly towards the original revenue of Kabupaten Bandung Barat and 

entertainment taxes play a role in the administration of the Regional Government to finance 

and sustain its own development and government activities by minimizing the intervention 

of the central government and optimizing everything or potential that is owned by the 

region, especially important areas that provide large output so that the benefits can be felt 

by many people. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan kontribusi dari 

Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupten Bandung Barat. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif, yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa 

sekarang, dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan serta menguji hipotesis. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu melalui analisis 

regresi dan diproses dengan menggunakan software SPSS For Windows. Sementara data 

yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data runtut waktu (time series) selama 

kurun waktu 2013-2017. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerimaan Pajak Hiburan 

mempunyai pengaruh atau kontribusi penerimaan Pajak Hiburan sebesar 0,38 atau 12,68% 

yang berarti bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Pajak Hiburan turut berperan serta 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna membiayai dan menopang pembangunan 

dan kegiatan pemerintahannya sendiri dengan meminimalkan campur tangan pemerintah 

pusat dan mengoptimalkan segala sesuatu atau potensi yang dimiliki oleh daerah terutama 

bidang-bidang penting yang memberikan output yang besar sehingga manfaatnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat banyak. 
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Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah   

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah merupakan suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan 

mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau 

sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk 

menggunakan kekuasaan. Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan 

akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu 

antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Daerah, kemudian 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah 

merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

Salah satu faktor  pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah 

Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan  penerimaan yang sangat penting bagi 

pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-

proyek dan seluruh kegiatan daerah. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendapatan daerah merupakan penerimaan yang dapat diperoleh pemerintah daerah yang 

dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan 

oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain yang sah.  

Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

dimana Pendapatan tersebut menjadi tulang punggung pembiayaan daerah oleh karenanya 

kemapuan Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18, Pendapatan Asli Daerah, 

selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu alat 

untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana 

prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi 

yang telah dimiliki. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber 

pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut 

pajaknya.  

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, 

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah 

menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat di 

kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah dan 

wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber 

daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga 

nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Hasil penerimaan pajak dan 

retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap 

pendapatan khususnya bagi daerah kabupaten dan kota (Siahaan, 2013: 50). 

Suatu kenyataan bahwa sumber pendapatan tidak semuanya diberikan pada daerah, 

oleh karena itu setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber pendapatannya sendiri 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang termasuk 

kedalam salah satu pendapatan daerah adalah pajak daerah, beberapa diantaranya adalah 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak air bawah tanah.  

Efektifitas pelaksanaan pemungut pajak hiburan menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hiburan yang direncanakan, dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Namun disisi lain, tidak 

dapat dipungkiri, realitas yang ada menunjukan pengelolaan dan pengembangan produk 
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wisata di Kabupaten Bandung Barat dirasakan belum optimal bukan terkesan intensitasnya 

sangat minim. Permasalahan seperti: kurang tertatanya sentra atau zona aktivitas dan 

fasilitas (belanja dan jajanan/makanan khas) yang berakibat kemacetan jalan pada hari-hari 

libur, belum tersedianya sarana informasi dan interprestasi terhadap atraksi-atraksi wisata 

(alam, buatan manusia). Belum optimalnya pengelolaan potensi produk wisata di Daerah 

Kabupaten Bandung Barat tersebut, sehingga dapat menambah kualitas pengalaman 

berwisata; belum tersedianya sarana dan prasarana berskala besar.  

Fakta-fakta kasat mata (tangible) lainnya yang belum sepenuhnya mendukung 

perkembangan kepariwisataan seperti kurangnya kerapihan, kebersihan (higenitas), 

ketidaktertiban dan lain-lain. Hal ini membutuhkan upaya nyata dalam bentuk optimalisasi 

manajemen potensi produk wisata di Kabupaten Bandung Barat, baik dalam tahapan 

perencanaan, analisis,  hingga implementasi dan pengendaliannya secara terpadu 

(integrated), satu kesatuan (unified) dan bersifat menyeluruh (comprehensive) sehingga 

potensi wisata sebagai produk kolektif dapat lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai destinasi wisata unggulan dan meningkatkan 

kontribusi sektor Pariwisata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Kabupaten 

Bandung Barat.  

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Penerimaan Pajak  

Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam 

rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Maka optimalisasi penerimaan pajak 

merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam 

negeri.  

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007: 325) adalah sebagai 

berikut: “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara 

terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta 

kondisi masyarakat”. Sedangkan menurut kamus besar akuntansi pengertian penerimaan 

pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan 

berdasarkan undang-undangan perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) secara langsung. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara 

yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2010: 105).  

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), 

menyatakan bahwa: Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu 

primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan negeri 

dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari 

tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk 

dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, 

cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama 

semakin terbatas. Sedangkan menurut Suryadi (2011: 105) pengertian penerimaan pajak 

adalah sebagai berikut: “Pengertian penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan 

negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”. 

 

Pajak Daerah     

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Daerah adalah sebagai berikut: “Pajak 

Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
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Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

adalah: “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dihasilnya digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.  

Pengertian Pajak Daerah menurut Marihot P Siahaan (2010: 7) menyatakan bahwa: 

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau 

badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.  

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah 

daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan 

pleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.  

Maka penulis menyimpulkan bahwa, pajak daerah dapat diartikan sebagai iuran 

wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah dengan tidak mendapat timbal 

balik atau imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pajak Hiburan  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, 

pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud 

dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada 

seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di indonesia. Hal ini berkaitan dengan 

kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan 

atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. 

Meningat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal 

jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah 

kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah 

tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis 

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di Daerah kabupaten atau kota 

yang bersangkutan. Keberadaan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak 

kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai 

tanggal 1 januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di indonesia (Marihot P Siahaan 

2010: 353-354).  

 

Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di 

pasal 285, pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :  

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah 

tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain 

pendapatan yang sah “.  

Penjelasan Pasal 285 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak 

ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah di luar retribusi 

daerah dan pajak daerah. Ini termasuk diantaranya jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.  

 

Kerangka Pemikiran  

Dengan adanya pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat 
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diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh pemerintah daerah terutama sejak 

berlakunya otonomi daerah di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 januari 2001.  

Otonomi daerah pemerintah daerah terpacu untuk dapat berkreasi untuk 

mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran 

daerah. Dari berbagai alternatif, sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh 

pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 pengertian Pendapatan Asli 

Daerah adalah sebagai berikut: “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari  berbagai macam sumber 

penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Barat, pajak 

hiburan adalah salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi penerimaan daerah Kabupaten Bandung Barat.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hiburan adalah pajak 

atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran.  Adapun teori penghubung antara pendapatan asli daerah 

(PAD) dari pajak hiburan yang dikemukakan oleh DR.Oyok Abuyamin (2009: 32), 

adalah: “Apabila disetiap pemerintah kabupaten/kota dapat menekan tinggi 

pendapatan pajak daerah khususnya pajak hiburan/tontonan dan pajak reklame. Maka 

pemerintah kabupaten/kota tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD). Demikian juga sebaliknya bila pemerintah kabupaten/kota tidak mendapat 

pendapatan pajak daerah khususnya pajak hiburan/tontonan dan pajak reklame maka 

hasil pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatkan pun akan menurun.” 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2010: 93) telah mengungkapkan hipotesis sebagai berikut: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh 

karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban atas 

masalah yang dirumuskan”. 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan 

sebelumnya, Pada penelitian ini hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Penerimaan Pajak Hiburan 

(Menurut UU Nomor 28 

Tahun 2009) 

 

Pendapatan Asli Daerah  

 (Menurut UU Nomor 33 

Tahun 2004) 

 

DR.Oyok 

Abuyamin 

(2009:32)  
Realisasi 

penerimaan 

pajak hiburan 

Realisasi 

pendapatan asli 

daerah   
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Ho :  p = 0 : Artinya Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Ha :  p > 0 : Artinya Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

 

METODOLOGI 

 

Dalam melaksanakan metode ini, maka penulis menggunakan metode penelitian 

deskriftif dan verifikatif dengan pendekatan Kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang 

kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulannya, artinya penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data (angka) dengan 

menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara 

variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas 

gambaran mengenai objek yang diteliti.  

 

Metode Analisis  

Penelitian menggunakan analisis statistik diferensial parametrik dengan metode 

kuadrat terkecil (least square) untuk menganalisis data kumulatif yang diperoleh dari 

penelitian. Metode ini representatif dan sesuai untuk mengetahui adanya hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, yang masing-masing adalah variabel X dan Y, atau 

dengan kata lain adala analisis asosiatif.  

 

Analisis Deskriptif 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono 2017: 147). 

Pada penelitian ini menjelaskan mengenai penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.  

 

Analisis Regresi Linear Sederhana  

Analisis regresi linear sederhana ini berguna untuk dapat menganalisis hubungan 

alinear antara 2 variabel independen (X) atau lebih dengan 1 variabel dependen (Y). 

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk dapat mengetahui apakah variabel 

indevenden (X) terhadap variabel dependen (Y) terdapat pengaruh atau tidak, dan hasilnya 

berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Analisis regresi sederhana 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah. Pengaruh ini bersifat linear dan dapat dinyatakan dalam suatu 

fungsi Y=f(x), yang dijabarkan dalam suatu rumus dengan rumus regresi X dan Y.  

 

Koefisien korelasi  

Koefisien korelasi merupakan suatu indeks yang mengukur hubungan linier antara 

sepanjang variabel. Pada penelitian ini analisis korelasi digunakan karena penelitian ini 

dapat mengetahui bagaimana serta seberapa kuat hubungan antara jumlah penerimaan 

pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Rumus korelasi product moment yang akan 

digunakan untuk menguji hubungan antara jumlah penerimaan pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah diformulasikan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Dimana: 

𝑟 =              𝑛∑𝑋𝑌 − ∑𝑋∑𝑌 

   √[𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)² 
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r = Koefisien Korelasi  

X = Penerimaan Pajak Hiburan  

Y = Pendapatan Asli Daerah  

n= Banyaknya Sampel  

 

Uji Signifikan (uji t) 

Setelah koefisien korelasi dihitung, selanjutnya akan diuji apakah nilai koefisien 

yang diperoleh signifikan (bermakna) atau tidak. Untuk melakukan pengujian keberartian 

terhadap koefisien korelasi, digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut:  

Dimana:  

r = koefisien korelasi product moment 

n = realisasi pasangan data observasi  

 Dengan pertimbangan keputusan yang akan diambil sebagai hasil dari penemuan 

penelitian, uji yang dilakukan adalah uji satu pihak. Uji satu pihak dipilih sesuai dengan 

hipotesis penelitian bahwa terdapat pengaruh antara penerimaan Pajak Hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Kriteria 

penerimaan dan penolakan Ho ditetapkan sebagai berikut:  

Terima Ho jika thitung ≤ ttabel  

Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel  

 Jika Ho diterima, maka dapat diartikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara besarnya jumlah penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Sebaliknya jika Ho ditolak, maka menerima hipotesa alternatif (Ha) yaitu terdapat pengaruh 

yang signifikan antara besarnya jumlah penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS. 

 

Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen, yang dihitung dengan menggunakan 

persamaan :  

 

 

 

 

Keterangan : 

Kd = koefisien determinasi, yaitu prestasi dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

r =  koefisien korelasi  

 

Pendapatan Tingkat Signifikan  

Tingkat signifikan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Hal ini 

desebabkan karena 5% dianggap cukup ketat dalam menguji hubungan antara variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y). disamping itu, tingkat signifikan ini umum 

digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial (Nazir 2003: 460). Tingkat signifikan 5% 

mempunyai arti bahwa kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai 

probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.  

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Regresi Sederhana  

Analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh fungsional secara 

linier antara variabel X dan variabel Y. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan beraa 

tingkat perubahan variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) apabila variabel X (Pajak Hiburan) 

mengalami perubahan. Persamaan yang digunakan dalam analisis ini adalah Y = a + bX.  

KD = r² X 100% 
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Dimana Y merupakan Pendapatan Asli Daerah dan X merupakan Pajak Hiburan. 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS V.22.0 for windows. Hasil dari 

analisis regresi sederhana dapat dilihat dari tabel Berikut: 

 Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, tepatnya di kolom kedua baris ketiga, 

yaitu (bagian B) menunjukan model dari regresi linear sederhana yang dapat ditunjukan 

dengan persamaan sebagai berikut:  

 

Y = -14,506 + 1,921X 

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

a.  konstanta (a) sebesar -14,506 yang berarti bahwa jika nilai X (Pajak Hiburan) bernilai 

nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah yang akan diperoleh adalah sebesar -14,506. 

b. koefisien regresi (b) sebesar 1,921 bernilai positif, hal inimenunjukan adanya hubungan 

antara efisiensi Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan 

Kabupaten Bandung Barat. Artinya, setiap kenaikan efisien pajak hiburan akan diikuti 

oleh kenaikan pendapatan asli daerah. Begitupun sebaliknya, setiap penurunan nilai 

pajak hiburan maka akan mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah. Nilai 1,921 

dapat diartikan bahwa setiap kali terjadi kenaikan pajak hiburan sebesar 1(satu) satuan, 

maka akan terjadi kenaikan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1,921. Sehingga 

hipotesis untuk dapat menguji adanya pengaruh atau tidak antara penerimaan pajak 

hiburan terhadap pendapatan asli daerah ini adalah :  

Ho :  p = 0 : Artinya Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Ha :  p > 0 : Artinya Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

 

Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji T)  

Uji t atau pengujian keberartian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak untuk dilakukan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini. Selain itu, uji t juga berguna untuk mengetahui signifikan secara 

statistikdari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian 

ini uji t dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan bantuan sofware 

SPSS V.22.0 for windows. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Dari hasil perhitungan tabel diatas yaitu untuk menentukan seberapa besar 

pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dan apabila merujuk 

ke tabel diatas kolom kedua yaitu paling bawah telah menunjukan bahwa pajak hiburan 

tersebut, yang bernilai ,899 atau 0,899 tersebut akan dihitung untuk dapat mengetahui 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order 

Partia

l Part 

1 1 (Constant) 
-14,506 

11,51

1 
 -1,260 ,297    

   

PAJAKHIBURA

N 

1,921 ,539 ,899 3,562 ,038 ,899 ,899 ,899 

a. Dependent Variable: PENDAPATANASLIDAERAH 
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mengenai berapa besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu variabel pajak 

hiburan terhadap pendapatan asli daerahnya, perhitungan dilakukan sebagai berikut:  

 

Hasil Uji Determinasi (R) 

    Model Summaryb 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df

1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,899a ,809 ,745 ,22468 ,809 12,686 1 3 ,038 

a. Predictors: (Constant), PAJAKHIBURAN 

b. Dependent Variable: PENDAPATANASLIDAERAH 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan sofware SPSS V.22.0 for windows 

 

Merujuk kepada tabel tersebut, maka diperoleh suatu  informasi bahwa nilai R pada 

kolom kedua dan baris kedua adalah sebesar 0,809 dimana nilai tersebut diperoleh dari 

hasil penguadratan (0,899 x 0,899) atau penguadratan dari nilai R dalam kolom kedua baris 

kedua. Sehingga menghasilkan 0,809 atau 80,6%. Besarnya angka koefisien determinasi 

(R Square) yaitu 0,809 atau 80,6%, yang artinya bahwa pajak hiburan pengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah pada pemerintahan kabupaten bandung barat ini sebesar 80,6%. Dan 

apabila dilihat dari tabel interpretasi pengaruh tersebut hubungan keeratannya sangat kuat. 

Karena nilai koefisiennya berada di antara 0,80 – 1,000 yang artinya bahwa tingkat 

keeratan hubungannya sangat kuat.  

 

Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi  

 

    Interval koefisien      Tingkat keeratan hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah  

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

        Sumber : Sugiyono, (2010: 183)  

 

Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh penerimaan pajak 

hiburan pendapatan asli daerah pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat menunjukan 

besarnya penerimaan pajak hiburan pada Kabupaten Bandung Barat bersifat fluktuatif, atau 

bisa dikatakan naik turun. Karena dipengauhi oleh banyaknya kegiatan hiburan pada tahun 

tersebut. Untuk tahun 2013 tersebut dapat dilihat bahwa pajak tersebut tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari data sebelumnya bahwa pada tahun 2016 

untuk pajak hiburan tersebut telah mencapai target, dan merupakan pencapaian yang cukup 

signifikan pada tahun tersebut, yaitu sebesar 35,74%. Dan ditahun 2017 merupakan 

pencapaian pertumbuhan yang cukup kecil apabila dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya yaitu sebesar -1,86%, dan merupakan penurunan yang cukup besar dari tahun 

sebelumnya.  

Besarnya pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bandung Barat bersifat sama 

dengan pajak hiburan tersebut yaitu bersifat fluktuatif, meskipun dari tahun ke tahun 

pendapatan asli daerah tersebut dapat diartikan telah mencapai target yang telah ditetapkan. 
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Jika dilihat dari tahun 2013-2017 paling besar pertumbuhannya berada pada tahun terakhir, 

yaitu tahun 2017 sebesar 62,12%. Ini merupakan peningkatan atau pertumbuhan yang 

cukup signifikan dan paling memuaskan selama 5 (lima) tahun. Jika paling kecil 

pertumbuhannya adalah pada tahun 2016 hanya sebesar 19,58%. Dimana ditahun ini 

mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya.   

Berdasarkan hasil dari analisis pada sub paragraf sebelumnya, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Pada analisis secara keseluruhan dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2017 adalah, bahwa besarnya hubungan pajak hiburan (X) dengan pendapatan asli 

daerh (Y) yang dihitung dengan koefisien korelasi product momen adalah 0,899.  

Dimana hasil tersebt tergolong ke dalam kategori korelasi sangat kuat karena 

berada pada rentang 0,80-1,000. Yang artinya dapat menunjukan bahwa adanyahubungan 

pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Kekuatan hubungan pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah sebesar 80,9%. Maknanya bahwa sumbangan 80,9% variabel 

pendapatan asli daerah inidijelaskan oleh variabel pajak hiburan, dan sisa nya 19,1% 

ditentukan oleh variabel yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.  

 Besarnya kontribusi variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah adalah 

sebesar 0,38 atau 12,68% yang artinya bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh 

secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun 

2013 sampai dengan tahun 2017. Dimana hasil dari tabel diatas diperoleh dengan signifikan 

sebesar 0,38 yang dimana lebih besar di bandingkan dengan 0,05 (0,38 > 0,05). 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan dan dari 

pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan yang telah 

dihitung oleh penerimaan pajak hiburan selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-

2017 ini, masih kurang optimal. Karena dilihat dari setiap pertumbuhan yang telah 

dihasilkan pertahunnya mengalami naik turun atau fluktuatif. Dan jika dilihat dari nilai 

rata-rata penerimaan pajak hiburan ini masih kurang dari yang direncanakan yaitu 

sebesar 100%. Selama 5 (lima) tahun tersebut penerimaan pajak hiburan hanya 

menghasilkan sebesar 12,84% saja, sehingga realisasinua masih kecil dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini, dapat menunjukan bahwa kinerja dalam 

pemungutan pajak hiburan masih kurang baik, sehingga target yang ingin dicapai tidak 

terealisasi dengan sepenuhnya.  

 

2. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan yang telah 

dihitung atau dihasilkan oleh pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun yaitu dari 

tahun 2013-2017 ini masih kurang optimal. Meskipun dilihat dari tabel bahwa setiap 

tahunnya dapat melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi setelah dihitung dan 

dirata-ratakan hasilnya kurang optimal. Rata-rata dari pendapatan asli daerah tersebut 

adalah sebesar 35,27% saja. Sehingga hasil dari rata-ratanya jika dibandingkan dengan 

target masih kurang, atau bisa diartikan bahwa rata-rata yang dihasilkan lebih kecil 

dari pada target yang telah ditetapkan. Hasilnya dapat menunjukan bahwa kinerja 

terhadap pemungutan PAD tersebut kurang baik dan optimal, sehingga dapat 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.  

 

3. Berdasarkan hasil dari penelitian dan data yang telah diolah, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerimaan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana yaitu Y=-

14,506 + 1,921X dari hasil tersebut dapat menunjukan bahwa variabel X ( pajak 

hiburan ) berpengaruh positif terhadap variabel Y ( pendapatan asli daerah).  
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