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ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of local tax revenues and levies on the 

increase in local revenue (PAD) either partially or simultaneously. This research uses 

descriptive Quantitative approach with data processing technique is by classical 

assumption test, multiple linear aggression and multiple correlation. Hypotheses test is 

done by Test F, Test t and coefficient of determination using SPSS 24.0 application. 

The result of regression analysis shows that there is influence between local tax and 

regional retribution to local revenue simultaneously. Local taxes partially have a 

significant effect on local revenues, but regional levies have no significant effect. 

 

Keyword: Local Tax, Regional Retribution, and Local Original Income 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara 

parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif 

dengan teknik pengolahan data adalah dengan uji asumsi klasik, agresi liniear berganda 

dan korelasi ganda. Uji hipotesa yang dilakukan dengan Uji F, Uji t dan koefisien 

determinasi menggunakan aplikasi SPSS 24.0. Hasil analisi regresi menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan 

asli daerah secara bersamaan. Pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah, namu retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan. 

 

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggalakan gerakan pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional adalah kegiatan  pembangunan  yang berlangsung secara terus-menerus 

yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Terciptanya kesejahteraan masyarakat adalah dengan pemerataan pembangunan dari ibukota 

sampai pelosok daerah Indonesia. Untuk itu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya dengan diberlakukannya otonomi 

daerah. 

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki hak, wewenang, serta 

kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta 

kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Sesuai dengan bunyi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Penyerahan berbagai kewenangan ini tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan 

pembiayaan atau desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menyukseskan pembangunan yang 

sesuai dengan daerah tersebut. 

Sumber – sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu pendapatan 

daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, pinjaman dan lain – 

lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya 

dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu 

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Mayasari, 2009 :1) 

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah atau PAD 

dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi 

daerah. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU no 18 tahun 1997 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU no. 34 tahun 

2000 dan terakhir diubah dengan UU no. 28 tahun 2009. Dengan adanya perubahan peraturan 

maka berubah pula komponen pajak untuk Kabupaten/Kota. 

Kabupaten Karawang adalah salah satu pemerintah daerah tingkat II di Provinsi Jawa 

Barat, yang memiliki berbagai kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan pasar, usaha kecil 

menengah, wisata, maupun galian pertambangan kapur. Karawang juga memiliki bentang alam 

yang cukup luas yaitu 1.753,27 km2 dengan beberapa kawasan industri yang ditempati oleh 

ratusan perusahaan modal asing, dengan demikian lapangan pekerjaan terbuka lebar di 

Kabupaten Karawang sehingga menarik minat pekerja dari luar daerah untuk datang dan 

menetap di Karawang. Pembangunan yang sangat pesat saat ini juga merupakan salah satu 

sumber keuangan daerah yang masuk melalui pengembangan berbagai sektor, baik industrial 

maupun non industrial. Segala kegiatan dan keadaan tersebutlah yang berpotensi menghasilkan 

pajak daerah dan retribusi daerah dalam wilayah Kabupaten Karawang. 

Berdasarkan data hasil realisasi PAD tahun 2011-2016 dapat diketahui bahwa 

pendapatan Kabupaten Karawang selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Angka PAD 

tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan disertai peningkatan Pajak Daerah yang pesat. Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dominan mengalami peningkatan yang beriringan. Dengan 

demikian pajak dan retribusi daerah merupakan komponen yang memiliki hubungan dan 

tingkat pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh sebab itu penulis mencoba 

meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa pengaruh penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Karawang. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pajak 

DR. P. J. A. Andriani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam), dalam Erly 

Suandy (2011;11) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang 
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terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, denga tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintah. 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009  tentang perubahan 

keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

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

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak Daerah 

Menurut Elry (2011:236), pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Berikut beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain: 

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. 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. 

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan dsb. 

4. Subjek Pajak, orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah. 

Retribusi Daerah 

Menurut Erly Suandy (2011: 242), retribusi adalah pemungutan yang dilakukan oleh 

negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusi yang 

dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terdapat beberapa pengertian istilah yang 

terkait dengan Retribusi Daerah antara lain: 
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a. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 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. 

b. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 

barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

c. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

e. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian 

izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Pendapatan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004). 

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli 

berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah 

tersebut secara optimal. 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang, 

Jl. R. Anom Wirasuta No.4. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan metode 

kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau sumber 

sekunder. Bentuk data yang digunakan dalam penilitian ini adalah berupa Laporan Realisasi 

Pendapatan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Karawang Tahun 2011 sampai dengan 2016. Sampel yang digunakan adalah 

pengambilan sampel secara nyaman (Convenience sampling) yaitu pengambilan sampel 

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi secara bebas menurut kehendak peneliti. 

Pada penelitian ini adalah Pendapatan Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2011 sampai 

dengan 2016 yang menitikberatkan pada penerimaan Pajak Daerah dan penerimaan Retribusi 

Daerah serta Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang. 
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Teknik Analisis Data 

Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian perpustakaan 

(library research) yang kemudian dianalisis menggunakan perhitungan statistik dengan 

analisis regresi linear berganda dan korelasi ganda dengan menggunakan software SPSS. 

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 

dilakukan adalah dengan uji normalitas, uji multikkolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Untuk pengujian hipotesis dilakukan analisis regresi linier berganda. Setelah 

melakukan analisis tersebut, selanjutnya proses pengujian analisis F dan pengujian analisis T 

untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh secara parsial maupun secara 

simultan terhadap variabel dependen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi kedua 

variabel, independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tudak. Uji normalitas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik dengan One Sample Kolmogrov Smirnov. 

Dari hasil uji disimpulkan bahwa terlihat bahwa nilai sig. atau signifikansi (paling bawah) 

sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual 

terdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variable bebas (Ghozali, 2011).  

Dari hasil kaji dapat diketahui nilai Variance Inflation Factor (VIF) kedua variabel 

yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 1,340 lebih kecil dari 10. Dan nilai Tolerance 

kedua variabel >0,1 yaitu 0,746. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada 

model regresi. 

Uji Autokorelasi 

Masalah autokorelasi akan muncul bila data yang dipakai adalah data runtut waktu 

timeseries. Autokorelasi akan muncul bila data sesudahnya merupakan fungsi dari data 

sebelumnya atau data sesudahnya memiliki korelasi yang tinggi dengan data sebelumnya pada 

data runtut waktu dan besaran data sangat tergantung pada tempat data tersebut terjadi. 

Dari hasil kaji nilai DW yang dihasilkan adalah 1,550 maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada autokorelasi karena nilai DW berada diantara -2 sampai +2. 

Uji Heterokedastisitas 
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Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lai. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedatisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011) 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam pengujian ini adalah 

dengan menggunakan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) 

dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola 

tertentu pada grafik, seperti menggumpal ditengah, menyempit kemudian melebar atau 

sebaliknya melebar kemudian menyempit 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatter plot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized. Jika tidak ada 

plot yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Analisis Data 

Regresi Linear Berganda 

Tujuannya adalah untuk menduga besarnya koefisien regresi yang akan menunjukan besarnya 

pengaruh beberapa variabel bebas/independent terhadap variabel tidak bebas/dependent. 

Dalam uji regresi berganda, seluruh variabel bebas dimasukan kedalam perhitungan regresi 

secara serentak. 

Kolerasi ganda 

Menurut Dr. Supardi (2011: 188) korelasi ganda (multiple correlation) adalah korelasi 

antara dua atau lebih variabel bebas (independent) secara bersama-sama dengan satu variabel 

terikat (dependent). Berdasarkan hasil pengujian, hasil angka R adalah sebesar 0,989. Hal 

tersebut menunjukan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah dengan PAD Kabupaten Karawang. 

Uji Hipotesis 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

yang dimasukkan dalam model regresi linier berganda mempengaruhi variabel dependen 

secara parsial. 

Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel : 

• Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat 

(Y). 

• Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat (Y). 

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS : 

• Jika nilai Sig.< 0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y). 
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• Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y). 

a. Variabel pajak daerah memiliki t hitung sebesar 9,068 sedangkan t tabel 3,18245. Dapat 

disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD karena t hitung > t tabel. 

Sedangkan nilai sig. pajak daerah adalah 0,003 lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel 

pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. 

b. Variabel retribusi daerah memiliki t hitung sebesar 1.571 sedangkan t tabel 3,18245. 

Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD karena t 

hitung < t tabel. Sedangkan nilai sig. retribusi daerah adalah 0,214 lebih besar dari 0,05 

yang berarti variabel retribusi daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

PAD. 

c. Dapat disimpulkan bahwa kedua variabel secara parsial memiliki pengaruh yang berbeda 

dalam mempengaruhi PAD. 

Uji F (Secara Simultan) 

Digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model regresi linier berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan F-hitung dengan F-tabel dengan 

ketenteuan sebagai berikut : 

• Jika F-hitung < F-tabel atau sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima. 

• Jika F-hitung > F-tabel atau sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

Diketahui bahwa F hitung sebesar 66.363 lebih besar dari nilai F tabel sehingga Ha 

dapat diterima. Hasil nilai signifikan yaitu 0,003 lebih kecil dari nilai koefisien regresi 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. 

Uji Determinasi 

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1 

Hasil Uji Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah 

b. Dependent Variable: PAD 

 

Model 

 

R 
R 

Square 

Adjusted 

R 
Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .989a 0.978 0.963 49530179890 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi atau R square 0,978 berarti 

97,8% PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh sebab- sebab lain yang tidak diteliti, seperti pendapatan pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. R square berada 

pada rentang 0 sampai 1 yang berarti semakin kecil nilai R square maka semakin lemah 

hubungan kedua variabel tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagi 

berikut: 

1. Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

ini dibuktikan pada hasil nilai t hitung (9,068) > nilai t tabel (3,18245). 

2. Hasil Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) ini dibuktikan pada hasil t hitung (1.571) < nilai t tabel (3,18245). 

3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dibuktikan pada hasil uji F karena nilai probabilitasnya 

0,003< 0,05. 
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