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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1     Pendapatan Asli Daerah 

2.1.1Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalu 

(Halim,2004:96) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber 

dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan, dan Pendapatan lain-lain, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada bab V (Lima) 

Nomor 1 (satu) menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 

1. Pajak Daerah  

2. Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum 

(BLU) Daerah 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan 

daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang 
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menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antara daerah, dan kegiatan impor/ekspor. 

Yang maksud peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi 

oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan 

provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. 

 Adapun yang dimaksud dengan bagian laba BUMD terdiri dari: 

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Sedangkan yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah terdiri dari: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

2. Jasa giro; 

3. Pendapatan bunga; 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

 

2.1.2   Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Dalam Sinaga, P.A (2015), Menyatakan Pendapatan Asli Daerah 

merupakan bagian dari sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam 

pasal 55 UU No.5 1947 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam 

kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak 
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dapat dipisahkan dari pendapatan Daerah secara keseluruhan. Sebagaimana juga 

telah di atur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

 

2.2   Pajak Daerah 

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 mendapat imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(Mardiasmo, 2011). 

Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Daerah. Pajak Daerah juga mempunyai peranan 

ganda yaitu sebagai sumber Pendapatan Daerah (berfungsi budgetair) dan sebagai 

alat pengaturan perekonomian daerah (regulerend). 

Lohonauman (2016) Pajak Daerah merupakan salah satu andalan 

Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik 

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang 

dipisahkan.Pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 pasal 1 (angka 6), disebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

Pajak, 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, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
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Karakteristik Pajak Daerah 

 Karakteristik dari tiap pajak daerah adalah sebagai berikut:  

1. Pajak Hotel  

2. Pajak Restoran  

3. Pajak Hiburan   

4. Pajak Reklame  

 

2.2.1   Jenis dan Tarif Pajak Daerah 

 Siahaan (2010:84-88) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat 

dipunggut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu 

sebagai berikut.  

1. Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut.  

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%  

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%  

c. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%  

d. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

20%  

e. Rokok 10%  

2. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut.  

a. Pajak Hotel 10%  

b. Pajak Restoran 10%  

c. Pajak Hiburan 35%  

d. Pajak Reklame 25%  

e. Pajak Penerangan Jalan 10%  

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%  

g. Pajak Parkir 20%  
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2.2.2     Wajib Pajak Daerah  

Berdasarkan pembahasan ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

dalam mardiasmo (2009:21) disebut bahwa Wajib Pajak Dearah adalah Orang 

Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. Termasuk 

pemungutaan atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seorang atau suatu 

badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk 

melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan 

untuk memungut pajak  dari subjek pajak. 

Adapun pengertian wajib pajak daerah juga dijelaskan secara  singkat oleh 

Fidel (2010:136) yaitu wajib pajak yang memenuhi syarat-syarat objekif, yang di 

tentukan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, wajib pajak adalah orang 

pribadi  atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjekif dan syarat-

syarat objektif.  

 

2.2.3    Landasan Hukum Pemungutan Pajak Daerah  

Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang. 

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : Undang-

Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009. 

 

2.2.4  Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Dalam Sinaga, P.A (2015) Menurut Marihot P Siahaan (2010;98). Sistem 

pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu; 
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1. System Self Assesment 

Sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib 

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan 

sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. 

2. System Official Assesment 

Sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah 

terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk 

melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumentasi lain yang 

dipersamakan 

3. System With Holding 

Sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada 

sumbernya, 

 

2.2.5Cara Perhitungan Pajak Daerah 

Dalam Sinaga, P.A (2015), Menurut M. P. Siahaan (2010;91). Besarnya 

pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tari pajak dengan dasar pengenaan 

pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga 

merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. 

 

  

      Sumber: Paber Antonius Sinaga (2015) 

 

2.3  Retribusi Daerah 

 Menurut UU No. 18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir 

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak 
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diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi daerah 

adalah: 

 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

 

2.3.1 Objek Retribusi Daerah dan Subjek Retribusi Daerah    

1. Objek Retribusi Daerah 

 Objek Retribusi Daerah terdiri: 

a. 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.Jenis Retribusi Jasa 

Umum terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 

Tanda Penduduk dan Akta, Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan 

Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau 

Penyedotan Kakus. 

b. Jasa Usaha, yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 

pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri 

dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir atau 
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Pertikoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi 

Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat 

Pengeinapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga, Retribusi Penyeberangan di air, Retribusi Penjualan Produk 

Usaha daerah 

c. Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah 

daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk 

pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan (Diana Anggraini, 2010:26). Jenis Retribusi Perizinan 

Tertentu terdiri dari: Retribusi Izin Mendirikan bangunan, Retribusi Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, 

Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

2. Subjek Retribusi Daerah 

Dalam Mardiasmo (2013) Subjek retribusi daerah adalah sebagai 

berikut: 

a. Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi ataau badan yang 

menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

b. Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 
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c. Retribusi perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. 

3. Besarnya Retribusi yang Terutang dan tarif Retribusi daerah 

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan 

tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. 

4. Bagi hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa 

Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu sebagian diperuntukkan 

kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti 

retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan 

sipil. Bagian desa ini ditetapka lebih lanjut melalui peraturan daerah 

kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam 

penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian desa ini ditetapka 

sepenuhnya oleh desa. 

5. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil 

yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan 

APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat 

dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 

Hasil pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan ini mencakup : 

a. Bagian laba atas atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
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b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerinta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

6. Lain-lain PAD yang Sah 

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak 

termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, 

e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan 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 eksikusi atas jaminan, 

k. Pendapatan dari pengembalian, 

l. Fasilitas sosialdan fasilitas umum, 

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan 

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.  
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2.3.2 Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 

pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses 

pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, 

dengan pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja 

sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan 

retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu 

yang karena profesinalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian 

tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebi efisien. Kegiatan pemungutan 

retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan 

perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, 

dengan penagihan retribusi (Sinaaga, P.A (2015) 

 

2.3.3  Sistem dan Tata Cara Pemungutan Retribusi 

1. Sistem Pemungutan Retribusi 

Dalam Sinaga, P.A (2015) Menurut Erly (2011:246), sistem 

pemungutan Rtribusi Daerah adalah system official assessment, yaitu 

pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan 

menggunaka Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen 

lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran 

menggunakan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau 

bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan 

ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 
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2. Tata Cara Pemungutan Retribusi 

Tidak terdapat perbedaan dalam tata cara pemungutan dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 

34 Tahun 2000, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah Pasal 12 menyebutkan bahwa tata cara 

pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan Kepala Daerah. Pemungutan 

retribusi daerah tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan 

menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

2.3.4 Cara Perhitungan Retribusi Terhutang 

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Retribusi ditinjau 

kembali secara berkaladengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan 

tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu Kabupaten, sebagaian 

diperuntukkan kepala desa. Peraturannya diatur dengan Perda Kabupaten dengan 

memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut 

Dalam  Sinaga, P.A (2015) Menurut M.P Siahaan (2010;642). Besarnya 

retribusi terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunkan jasa atau 

perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan tingkat 

penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung 

berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini: 

 

 

 Sumber; Paber Antonius Sinaga (2015) 

  

 

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi X Tingkat Penggunaan Jasa 
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2.4Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 

Dalam Prakoso (2011) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah 

dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antra lain dari 

BPD, Perusahaan Daerah, Deviden BPR-BKK dan Penyertaan Modal Daerah 

kepada pihak ketiga (dalam Rupiah). 

Dalam Dila, L.O 2006 (48-89) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 Pada bagian  ketiga pasal 26 (3) bahwa jenis Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dirinci  menurut objek pendapatan yang mencakup:  

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perushaan milik Daerah/BUMD 

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN, dan 

3. Bagaian  laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah: 

a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

b. Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) 

c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecematan, Pasar, 

Tempat Hiburan/rekreasi, Vila, pesanggahan, dan lain-lain keuntungannya 

merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.  
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2.5     Tinjauan Pajak dalam Islam 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 

Dharibah yaitu harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan 

pembiayaan negara. Dengan demikian, dharibah bisa kita artikan dengan pajak 

tambahan dalam islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (Tax) 

menurut teori non-Islam. 

Dalam islam banyak ayat Al Qur’an dan hadist yang memerintah disiplin 

dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan. Antara lain surat an Nisa 

ayat  59: 

                        

                         

      

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah 

kepada rasul-Nya dan kepada ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantra 

kamu kemudia, jika berbeda pendapat tentang sesama maka kembalilah 

kepada Allah (AL-qur’an) dan rasul (sunnahnya). Jika beriman kepada 

Allah dan hari kemudaian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.” (An-Nisa: 59). 

 

Fitriani (2013) definisi pajak secara umum baik itu dari sektor ekonomis 

maupun yuridis, di dalam pemahaman Islam (syariah) juga dijelaskan mengenai 

pajak seperti yang diuraikan oleh Gusfahmi (2007:27) yaitu sebagai berikut: 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa  Arab disebut dengan istilah 

Dharibah. Yang artinya: mewajibkan, manetapkan, menentukan, mukul, 

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. 
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Secara syar’i zakat berarti wajiban mengeluarkan sebagian harta yang 

sudah nisbah (batas minimal tertentu) dan haul (dalm waktu tertentu) dalam hal 

ini zakat maal dengan maksud mensucikan diri dan mengharapkan berkah, ridha 

dan pahala Allah SWT. Firidl (2002:168) 

Di dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 29 ini adalah ayat yang 

berhubungan dengan pajak: 

                      

                   

            

 
Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepafda Allah dan tidak 

(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharmkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah) yang diberikan Al-Kitab kepada 

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan 

mereka dalam keadaan tunduk.”  
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Paber 

Antonius 

Sinaga 

(2015) 

Pengaruh 

Penerimaan pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kabupaten Musi 

Rawas (Studi 

Empiris pada 

DPPKAD Kab Musi 

Rawas) 

Pajak Daerah memiliki pengeruh 

yang segnifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, sedangkan 

Retribusi Daerah tidak memiliki 

pengeruh yang segnifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

3 Vadia 

Vamiagusti  

Suhadak 

Muhammad 

Saifi 

(2014) 

Pengaruh Pajak 

Daerah terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi Kasus 

pada Dinas 

Pendapatan Kota 

Batu Tahun (2010-

2012) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, Pajak Daerah yang 

meliputi: Pajak Restoran, Pajak 

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Dan Pajak Parkir Secara Simultan 

Berpengaruh Segnifikan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

4 Papang 

Permadi 

Prasetyo, 

Ariadi 

Rimawan 

(2014) 

Analisis Kontribusi 

Daerah terhadap 

PendapatanAsli 

Daerah kabupaten 

Gunung Kidul  

Analisis Pertumbuhan Pajak 

Daerah Dan Kontribusi Pajak 

Daerah Menjukkan Bahwa 

Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak 

Dalam PAD Di Kabupaten Gunung 

Kidul Masih Dalam Kondisi 

Moderat Dan Masih Bisa 

Diupayahkan Peningkatannya. 

5 Luzy Okta 

Dila  

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Penerimaan Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah pada Kota 

dan Kabupaten di 

Wilayah Indonesia 

Hasil pengujian hipotesis pertama 

menunjukkan menunjukana bahwa 

Pajak Daerah berpengaruh terhadap 

peningkatan PAD, hasil pengujian 

kedua menunjukkan bahwa 

Retribusi Daerah berpengaruh 

terhadap PAD, hasil pengujian ke 

tiga menunjukkan bahwa hasil 

Wilayah Pengelolaan Kekayaan 

Yang Dipisahkan mempengaruhi 

peningkatan PAD, hasil  hipotesis 

ke empat menunjukkan bahwa 
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No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Lain-lain PAD Yang Sah 

berpengaruh terhadap PAD di 

Kabupaten dan Kota di Wilayah 

Indonesia 

 Md. Krisna 

Arta Anggar 

Kusuma  

DanNi Gst. 

Putu Wirawati  

(2013) 

Analisis pengaruh 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

SeKabupaten/Kota 

di Provensi Bali  

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa 

penerimaan Pajak dan Retribusi 

Daerah berpengaruh segnifikan 

terhadap peningkatan PAD, 

sedangkan dilihat dari 

kontribusinya Pajak Daerah lebih 

dominan mempengaruhi 

peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yakni sebesar 84,9 

%, sedangkan untuk kontribusi 

Retribusi Daerah hanya sebesar 

16,6 % 

6 Okta Sigit 

Utomo 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Penerimaan Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi 

Empiris di DPPKAD 

Wilayah 

Karesidenan 

Surakarta 

Hasil Hipotesis Menunjukkan Pajak 

Daerah memberikan pengaruh 

positif terhadap PAD wilayah, 

saeangkan Karesidenan Surakarta, 

sedangkan Retribusi Daerah 

memberikan pengaruh positif 

terhadap PAD wilayah Karesidenan 

Surakarta. 

 

7  Alwin Teniro, 

Khairil Anwar 

(2012) 

Pengaruh Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah setelah 

Pemekaran wilayah 

Kabupaten Bener 

Meriah 

1. Secara persial Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah berpengeruh 

positif terhadap PAD di 

Kabupaten Aceh tengah dan 

selanjutnya pemekaran Wilayah 

berpengeruh negatif terhadap 

PAD Kabupaten Aceh tengah 

2. Secara silmultan Pajak Daerah 

dan Retribusi daerah 

berpengaruh segnifikan terhadap 

PAD Kabupaten Aceh Tengah. 

Sumber: jurnal dan skripsi 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

1. Waktu penelitian dalam rentang waktu 1 (satu) Tahun. 

2. Objek yang di ambil adalah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2012-2016 
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3. Penelitian ini meneliti Tiga Variabel yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah 

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

4. Model penelitian ini merupakan hasil penggabungan dari beberapa model 

penelitian sebelumnya. 

 

2.7Karangka Pemikiran 

Dalam Dila, L.O (2014) menyatakan, sejak diberlakukan kewenangan 

daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dimana, pemerintah daerah berhak 

mengatur dan membuat kebijakan daerahnya sendiri dalam meneta rumah tangga 

daerahnya masing-masing setelah dicantum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 

2004  tentang pemerintah daerah  dan juga terdapat pada Undang-undang No. 33 

Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah mengatur dalam menjalankan roda pemerintahan 

dalam peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan daerah sebagai wujud 

kerja pemerintah daerah itu telah terealisasi. Dalam meningaktakan itu pemerintah 

daerah meningkatkan sumber pendanaan dari daerah masing-masing yaitu 

Pendapatan Asli Daerah dimana komponan dari PAD berasal dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti 

sebarapa besar pengaruh Pajak Dearah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten 

Indragiri Hilir Kota Tembilahan. 
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Gambar  2.1 

Karangka Pemikiran 

 

 

 

Pengaruh Pajak daera 

 

 

 

 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah  dan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan yang Dipisahkan terhadap PAD 

 Dari gambar diatas, penulis  ingin mengkaji dan menguji apakah 

penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Yang 

Dipisahkan berpengeruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD). 

Untuk mengujinya penelitian ini menggunakan analisis regresi. 

1. Pengembangan Hipotesis 

Mengacu pada landasan teori, penelitian terdahulu, serta menhuji 

secara empiris tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Indragiri Hilir Kota 

Tembilahan pada Tahun 2012-2016. 

2. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap  PAD 

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 

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2) 
Pendapata Asli  

Daerah (Y) 

 

Hasil Kekayaan Yang 

Dipisahkan  (X3) 
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untuk keperluan penyelenggaraan Daerah dan pembangunan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-undang No.34 

Tahun 2004. Dari definisi tersebut telah dijelaskan bahwa pajak daerah 

ialah iuran wajib yang dapat dipaksa dan tanpa terkecuali. Dan ditegaskan 

bahwa hasil pajak tersebut digunakan untuk penyelenggaraan 

pembangunan daerah. 

Dengan pemerintah melalui Ditjen Pajak sebagai agen 

pengelolanya, yang tentunya pajak sebagai sumber pendapatan yang 

mampu memberikan sumbangsi bagi perputaran ekonomi suatu Negara. 

Keberadaan Pajak Daerah harus ditentukan target yang diperoleh pada 

setiap Tahunnya. Dalam Dila, L.O (2014), Hal ini bertujuan untuk 

memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri karena pajak 

daerah akan optimal sebagi kontribusi PAD apabila realisasnya dapat 

melebihi target yang telah ditetapkan Apriani (2011). Di penelitian 

sebelumnya, Sinaga, P.A (2015) menyebutkan hasil penelitian” 

penerimaan pajak daerah berpengaruh segnifikan terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD). Dari pemaparan tersebut, maka dapat 

ditarik hipotesi, yaitu: 

H1: Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

3. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap  PAD 

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi 

Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah 
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sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Dijelaskan bahwa retribusi pembayaran pemakaian 

atau dikarenakan memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah 

untuk kepentingan umum, atau dikarena jasa yang diberikan oleh daerah 

baik langsung maupun tidak langsung. Hasil retribusi ini dimasukan ke 

dalam Kas Daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Penelitian 

sebelumnya, Sinaga, P.A (2015) menyatakan “Penerimaan Retribusi 

Daerah Tidak berpengaruh segnifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Dari pemaparan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis, yaitu: 

H2: Penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

4. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Terhadap PAD 

Dalam Dila, L.O 2006 (48-89) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 Pada bagian ketiga pasal 26 (3) bahwa jenis Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dimaksud adalah 

laba dari BUMD yang ada di kota/kabupaten di wilayah Indonesia seperti: 

a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

c. Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)  

BUMD bertujuan untuk menambah sumber Pendapatan Asli 

Daerah diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan 
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manfaat umum bagi masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan, 

maka dapat ditarik hipotesis yaitu: 

H3 : Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  berpengaruh 

positif terhadap peningkatan PAD 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi berganda. 

 


