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ABSTRAK 

 

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BENGKALIS 

 

Oleh 

RENO PUTRA UTAMA 

NIM. 11473104787 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis. 

Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Tahun 2011-2020 berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten 

Bengkalis tahun 2011-2020. Data dinalisis menggunakan SPSS Versi 26.0 yang 

difokuskan ke deskriptif variabel dan diolah dengan metode regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak daerah 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), 

sementara itu, retribusi daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD). Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan sosialiasi tentang pembayaran 

pajak yang lebih massive dan merangcang program-program promosi yang lebih 

menarik pelaku pajak untuk menunaikan pajak. Saluran yang lebih mudah bagi 

masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak seperti penyederhanaan 

administrasi dan pembayaran sistem online mudah untuk diakses dan dipahami 

oleh pelaku pajak. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu 

menggali potensi daerah yang mampu menyumbangkan retribusi yang lebih baik. 

Serta optimalisasi objek retribusi yang ada perlu dipertimbangkan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang  

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi 

daerah telah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah 

mengalami perubahan kedua dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Fundamental Utama dari implementasi otonomi daerah adalah 

terwujudnya kemandirian daerah dari segala aspek kehidupan bermasyarakat, 

termasuk aspek ekonomi. Otonomi Daerah merupakan bentuk apresiasi 

pemerintah pusat kepada daerah agar kelak mampu mengembangkan potensi 

lokal secara maksimal. Karena daerahlah yang paling memahami kebutuhan 

dan permasalahan yang ada di daerah itu sendiri.  
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Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mandiri dalam merangcang 

program-program pembagunan di daerahnya. Pembagunan daerah merupakan 

integral dari pembagunan nasional yang mengedepankan potensi dan kearifan 

lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Daerah otonom 

memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang mengedepankan kepentingan masyarakat secara transparan, partisipatif 

dan dapat dipertanggungjawabkan dimata publik.  

Pesat dan majunya satu daerah ditentukan oleh system dan ketata 

kelolaan yang baik, serta didukung dengan keuangan yang baik pula. Otonomi 

daerah yang merupakan kewenangan daerah dalam pengelolaan pengaturan dan 

penentuan kebijakan perihal urusan pemerindah daerah itu sendiri serta diberi 

kewenangan mengelola kepentingan masyarakat seempat sesuai peraturan dan 

ketata laksanaan pada suatu daaerah tersebut. 

Pada Undang-Undang (UU) No 33 tahun 2004 Pasal 1 angka 18 

menjelaskan bahwa yang di maksud dengan pendapatan asli daerah (PAD) 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD merupakan 

perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan 

daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Tidak semua 

daerah memiliki pendapatan dan belanja daerah yang sama besar dan setara 

nilia, keragaman daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusianya 

menjadikan PAD suatu daerah tidak sama nilainya dan tidak memiliki 

kesamaan jumlah nya. Fenomena ini turut terjadi pada Kabupaten Bengkalis.  
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Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu Daerah Otonom di Indonesia 

yang telah berjalan 25 tahun, diharapkan untuk senantiasa menggali potensi 

daerah sebagai sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 

pembangunan daerah. Namun pada pelaksanaannya masih banyak daerah 

yang bergantung pada bantuan dana pusat untuk pembangunan daerah. 

Untuk itu diharapkan adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Dimana, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer 

keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan 

otonomi daerah masih tinggi. Adapun bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Bengkalis adalah : 

1. Pendapatan Pajak Daerah  

a. Dana Bagi Hasil Pajak 

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 

c. Dana Alokasi Umum (DAU) 

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

2. Pendapatan restribusi daerah 

3. Pendapatan hasil kekayaan daerah yang disahkan  

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pendapatan Hibah  

b. Pendapatan Dana Darurat 

c. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 

d. Pendapatan Lainnya 
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Pendapatan asli  daerah  Kabupaten Bengkalis didominasi sektor 

pertambangan dan penggalian dengan rata-rata kontribusi sebesar 66,91 

persen, meskipun terjadi sedikit fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Selain itu 

sektor industri pengolahan menjadi penyumbang kedua dengan kontribusi 

ratarata kontribusi selama 3 tahun terakhir sebesar 12,61 persen, kemudian 

diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata sebesar 

8,93 persen. Kabupaten Bengkalis dinilai belum mampu meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tolak ukur kemandirian keuangan 

daerah. Sebagian besar dana APBD tersebut bersumber dari DBH migas dan 

sangat kecil sekali porsi PADnya. Berikut adalah perbandingan jumlah DBH 

Migas dan PAD Kabupaten Bengkalis: 

Gambar 1.1 

Perbandingan Jumlah DBH Migas dan PAD Kabupaten Bengkalis 

       
   Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2022) 

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dilihat APBD Kabupaten 

Bengkalis masih sangat tergantung sekali dengan DBH Migas. Sumber daya 

alam yang tak terbarukan tersebut menjadi penopang utama APBD 

Bengkalis. Ketergantungan akan migas ini tidak bisa terus berlangsung, 

2016 2017 2018 2019 2020

DBH MIGAS 2,640 1,050 1,090 1,140 0,678

PAD 0,253 0,258 0,199 0,226 0,251
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0,500
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dimana Bengkalis tidak bisa hanya terus bergantung pada bagi hasil dari 

Migas yang terbatas keberadaannya. Dan porsi PAD yang tidak lebih dari 

10% masih belum memadai untuk mendukung APBD. 

Menilik dari data terbaru, Kabupaten Bengkalis ditahun 2019 untuk 

pendapatan daerah dari yang di anggarkan 3.592.811.949.632.660,- dan 

yang terealisasi atau terserapkan dalam belanja daerah sejumlah 

3.300.015.421.822.490,-. Tingkat serapan senilia 91,85 persen. Kontribusi 

belanja daerah terbilang efektif. Sementara untuk PAD di tahun tersebut 

jumlah yang di realisasikan hanya sejumlah 226.245.884.000,- dari yang 

dianggarkan 429.370.673.000,- atau setara 52,69 persen. Kontribusi PAD 

terbilang kurang efektif. Informasi angka ini menjelaskan bahwa komponen 

utama belanja daerah yang seharusnya bersumber dari pendapatan asli 

daerah seharusnya berkontribusi lebih besar, namun kontribusi tersebut 

terukur sangat kecil dan terindikasi tidak berkontribusi baik. Oleh karena itu 

dipandang perlu untuk mengangkat sebuah analisis sederhana untuk 

mengukur tingkat kontribusi dan serapan angggaran dan belanja daerah, 

terutama mengukur tingkat pencapaian dan hasil output dari realisasinya. 

Rendahnya PAD mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih 

memiliki tingkat kemandirian yang rendah dan memiliki ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi dalam hal pembiayaan 

pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Kusumah 

(2001) kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan 

daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan 

peningkatan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan 
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menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah untuk pemerataan pembangunan daerah, 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.  

Pentingnya peran PAD ini juga menuntut masyarakat sebagai 

stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bersama melalui peningkatan 

PAD itu sendiri. Hal ini sesuai Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 

yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan (stakeholder) memiliki 

asas partisipatif yaitu peran serta aktif instansi pemerintah dan pemangku 

kepentingan dalam mencapai tujuan. Peningkatan PAD itu sendiri 

seharusnya mencapai angka yang telah ditargetkan, namun sehubungan 

dengan hal itu, Sitorus (2014) mengemukakan bahwa fenomena yang sering 

terjadi adalah realisasi penerimaan PAD meliputi pajak daerah dan retribusi 

daerah tidak sesuai antara target dan realisasinya. Hal ini juga dapat dilihat 

dari tabel peningkatan PAD berikut ini: 

Tabel 1.2 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tahun  Anggaran Realisasi Persentase 

2016 Rp335.584.167.285 Rp199.026.650.970 59,31% 

2017 Rp373.540.392.000 Rp271.865.595.908 72,78% 

2018 Rp444.510.450.102 Rp199.026.650.970 44,77% 

2019 Rp429.370.673.127 Rp226.245.884.732 52,69% 

2020 Rp306.842.390.148 Rp251.925.869.916 82,10% 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2022) 

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi PAD 

kabupaten Bengkalis dari tahun 2016-2020 berkisar 44% sampai 82% saja. 

Selama 5 tahun terakhir Kabupaten Bengkalis belum mampu merealisasikan 

anggaran PAD yang telah ditargetkan. Bahkan pada tahun 2018, realisasi 
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anggaran PAD hanya sebesar 44,77%. Sedikit meningkat di tahun 2019 dan 

2020 namun masih belum bisa dikatakan baik. 

 Ketidaksesuaian target ini disebabkan karena masih ada sumber PAD 

yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan berbagai 

indikasi kelemahan-kelemahan dalam berbagai aspek pengelolaan. Hasil 

penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa indikasi kelemahan tersebut 

antara lain: 1) Faktor perencanaan dan penetapan target penerimaan yang 

lemah karena data dan informasi yang kurang akurat; 2) Faktor 

ketidakpastian realisasi pungutan terhadap objek pungut pajak dan retribusi 

3) Faktor pengawasan dan pengendalian yang kurang maksimal (Sitorus, 

2014). Berikut adalah angka realisasi restribusi daerah Kabupaten Bengkalis 

dari tahun 2011-2022: 

Tabel 1.3 

       Realisasi Restribusi Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2011-2022 

No Tahun Restribusi daerah (Rp) 

1 2011 17.703.849.753,64 

2 2012 34.890.345.589,31 

3 2013 45.690.964.527,54 

4 2014 75.207.904.171,52 

5 2015 59.794.690.236,03 

6 2016 31.188.867.751,95 

7 2017 14.565.502.467,79 

8 2018 14.689.253.182,22 

9 2019 10.232.707.278,23 

10 2020 8.956.066.385,34 

        Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2022) 

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2011 hingga tahun 2015 restribusi 

daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun pada dari tahun 
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2016 hingga tahun 2020 realisasi restribusi daerah Kabupaten Bengkalis 

menunjukkan kemunduran dan penurunan. Hal ini tentu akan berdampak 

lansung terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis.  Rendahnya 

tingkat pendapatan asli daerah Bengkalis ditentukan oleh tingkat partisipasi 

wajib pajak dan wajib restribusi yang rendah, padahal dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 tahun 2018 tentang Pajak Daerah 

dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang. Artinya partisipasi wajib pajak dan restribusi akan sangat 

menentukan angka pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis.  

Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga publik, seyogyanya melakukan 

optimalisasi pendapatan daerah (PAD) secara efektif dan efisien dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberantasan 

kemiskinan. Namun, tata kelola keuangan daerah belum mampu berperan 

sebagai pendorong laju pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian 

keuangan daerah, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih 

rendah terhadap APBD, gap yang masih terlalu tinggi antara PAD dan DBH 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat serta 

akan menganggu efisiensi dan efektivitas unit  kerja pemerintah daerah. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis”. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Bengkalis? 

b. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Bengkalis? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkalis 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau 

perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat  menambah pengetahuan atau informasi mengenai 

pajak daerah dan retribusi daerah dan pengaruhnya terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD), serta dapat menjadi bahan masukan 

untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan. 

b. Kegunaan Praktis 
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1) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

peneliti karena telah menerapkan ilmu yang sudah didapat selama 

perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitiaan dan 

menambah pengalaman serta pengetahuan tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD). 

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 

bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam proses perencanaan dan 

pengambilan kebijakan dalam peningkatan PAD Kabupaten Bengkalis. 

3) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau wawasan kepada 

masyarakat untuk turut andil/berpartisiapsi untuk pengembangan 

daerah dengan menjadi warga taat pajak untuk peningkatan ekonomi 

daerah. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Untuk 

mempermudah dalam penulisan, tugas akhir ini disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori 

yang mendasari penelitian yang diambil dari berbagai sumber literatur 

yang membantu dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat penjelasan 

tentang kerangka penelitian, pengembangan hipotesis serta daftar 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan tertulis dalam penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, 

definisi operasional, pengukuran variabel penelitian serta metode analisis 

data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis hasil dan pengujian hipotesis antar 

variabel yang dijadikan pengujian dalam penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Pendapatan Asli Daerah  

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah 

Pasal 1 Angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan perundang-undang. Menurut Mardiasmo 

(2018) PAD adalah penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi, hasil 

perusahaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan 

oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah 

sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam 

mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian 

usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif 

yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi 

daham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli 

Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan 

dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang 

ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu 

peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap 

daerah.  
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Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam 

pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam 

membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut 

dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan Belanja 

Daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang 

disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.  

Sebagaimana halnya dengan Negara, maka daerah dimana masing-

masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk 

meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan 

pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 32 pasal 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa 

“Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk 

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi 

daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien 

dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.”  

Jika ditarik kesimpulan, PAD adalah penerimaan pemerintah daerah yang 

bersumber dari daerah itu sendiri yang dirinci berdasarkan pos-pos seperti 

pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 

asli daerah. Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah, Secara 

umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 

berdasarkan undang undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh 

wajib membayarnya dengan tidak mendapat presentasi kembali (kontra 
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prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal 

ini menunjukan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan 

berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban 

dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. 

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang 

pemungutan pelaksanannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberikan 

kewewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah. 

Menurut UU. No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

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 mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013). Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu: 

a) Pajak Provinsi, terdiri dari:  

1) Pajak kendaraan bermotor 

2) Pajak balik nama kendaraan bermotor 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

4) Pajak air permukaan 

5) Pajak rokok 
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b) Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:  

1) Pajak hotel 

2) Pajak restoran 

3) Pajak hiburan  

4) Pajak reklame  

5) Pajak penerangan jalan  

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan 

7) Pajak parkir 

8) Pajak air tanah 

9) Pajak sarang burung walet 

10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.  

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak 

terbagi dalam daerah kabupaten/ kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota 

Jakarta jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak 

untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/ kota (Mardiasmo, 

2013:13). Tarif setiap jenis pajak adalah:  

a) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:  

1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 

1% dan paling tinggi 2%.  

2) Untuk kepemilikan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat 

ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.  

b) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan kegamaan, Pemerintah/ 

TNI/ Polri, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan 
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dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paing tinggi 

1%.  

c) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan 

paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.  

d) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-

masing sebagai berikut:  

1) Penyerahan pertama sebesar 20%.  

2) Penyerahan kedua dan seterusnya 1%.  

e) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut:  

1) Penyerahan pertama sebesar 0,75%.  

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.  

f) Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk 

bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih 

rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk 

kendaraan pribadi.  

g) Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.  

h) Tarif pajak rokok ditetapkan 10% dari cukai rokok.  

i) Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%.  

j) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi ditetapkan 35%.  

k) Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25%.  

l) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 10%.  
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m) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 

25%  

n) Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi ditetapkan 20%. 

o) Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi ditetapkan 10% 

p) Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan 

paling tinggi ditetapkan 0,3%. 

q) Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan 

paling tinggi ditetapkan 5%. 

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

2). Retribusi Daerah  

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam 

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi 

daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/ atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan (Waluyo, 2017:7). 

Menurut Siahaan (2005:616) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Retribusi daerah 

sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli 

Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi untuk retribusi tiap 
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daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah 

daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam 

memanggil penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.” 

Sedangkan menurut mardiasmono (2018:15) 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.”   

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, 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. 

a. Objek Retribusi Daerah  

     Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara 

lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa 

yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa umum pemerintahan.  

Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain 

meliputi penyewaan asset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah 

daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, 

tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.  
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Perizinan tertentu, yaitu 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, penggunaan sumber 

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

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan 

(Siahaan, 2013:619). 

b. Jenis-Jenis Retribusi  

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:  

a. Retribusi pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan 

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte 

catatan sipil 

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat 

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

f. Retribusi pelayanan pasar 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran  

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta 

j. Retribusi Penyediaan dan/ atau penyedotan kakus 

k. Retribusi pengelolaan limbah cair 

l. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang  

m. Retribusi pelayanan pendidikan 

n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.  

2) Jenis retribusi jasa usaha adalah:  
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a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b. Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan 

c. Retribusi tempat pelelangan 

d. Retribusi terminal 

e. Retribusi tempat khusus parkir 

f. Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa  

g. Retribusi rumah potong hewan 

h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan 

i. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 

j. Retribusi penyeberangan di air 

k. Retribusi pengolahan limbah cair 

l. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.  

3) Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:  

a. Retribusi izin mendirikan bangunan 

b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol 

c. Retribusi izin gangguan 

d. Retribusi izin trayek 

 

B. Pajak dalam pandangan Islam 

Dalam Al-Qur‟an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata, 325.345 suku 

kata dan 604 halaman memang tidak ditemukan kata “pajak” karena “pajak” memang 

bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang artinya 

pungutan tertentu pada waktu tertentu. Jangankan kata pajak, huruf “p” saja tidak ada 

dalam konsonan Arab. Untuk menyebut “Padang” misalnya, orang Arab mengatakan 

“Badang”, “Liverpool“ disebutnya “Libirbuul”. Namun jika kita lihat dalam terjemahan 
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Al-Qur‟an, rupanya ada terdapat 1x kata “pajak”, yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah 

[9]:29: 

                 

                     

                   

       

 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) 

yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS.[9]:29). 

Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” (lihat kitab Al-

Qur‟an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung). 

Walau demikian, tidak semua kitab Al-Qur‟an menerjemahkan kata “Jizyah” menjadi 

“Pajak” melainkan tetap Jizyah saja, misalnya Kitab Al-Qur‟an & terjemahannya oleh 

Departemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Diponegoro 

Semarang 

Pendapatan Negara (Mawarid Ad-Daulah) pada zaman pemerintahan Rasulullah 

Muhammad SAW (610-632M) dan Khulafaurrasyidin (632-650M) diklasifikasikan 

menjadi 3 kelompok besar, yaitu: [1] Ghanimah, [2] Fay‟i, dan [3] Shadaqah atau Zakat 

(lihat Ibnu Taimiyah, Majmu‟atul Fatawa). Fay‟i dibagi lagi atas 3 macam yaitu [1] 

Kharaj; [2] „Usyr dan; [3] Jizyah. Berikut uraian tentang berbagai jenis pendapatan 

tersebut. 
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1. Ghanimah, adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir, melalui 

peperangan. Inilah sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. 

Ghanimah dibagi sesuai perintah Allah SWT pada QS. [8]:41, yang turun saat 

usai perang Badar bulan Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah, yaitu 4/5 adalah hak 

pasukan, dan 1/5 dibagi untuk Allah SWT, Rasul dan kerabat beliau, Yatim, 

Miskin dan Ibnu Sabil. Dari Ghanimah inilah dibayar gaji tentara, biaya perang, 

biaya hidup Nabi dan keluarga beliau, dan alat-alat perang, serta berbagai 

keperluan umum. Ghanimah merupakan salah satu kelebihan yang diberikan 

Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada Nabi-

Nabi yang lain. 

2. Fay‟i adalah harta rampasan yang diperoleh kaum Muslim dari musuh tanpa 

terjadinya pertempuran, oleh karenanya, tidak ada hak tentara didalamnya (QS. 

Al-Hasyr [59]:6). Fay‟I pertama diperoleh Nabi dari suku Bani Nadhir, suku 

bangsa Yahudi yang melanggar Perjanjian Madinah. 

3. Kharaj adalah sewa tanah yang dipungut kepada non Muslim ketika Khaibar 

ditaklukan, tahun ke-7 H. Pada awalnya seluruh tanah taklukan pemerintah Islam, 

dirampas dan dijadikan milik negara. Namun kemudian, khalifah Umar bin 

Khattab berijtihad, tidak lagi merampasnya jadi milik kaum Muslim, tapi tetap 

memberikan hak milik pada non Muslim, namun mewajibkan mereka membayar 

sewa (Kharaj) atas tanah yang diolah tersebut. 

4. „Ushr adalah bea impor (bea masuk) yang dikenakan kepada semua pedagang 

yang melintasi perbatasan negara, yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun 

dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea 

yang diberikan kepada non Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%. 

Ushr yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai Zakat. 

5. Jizyah (Upeti) atau Pajak kepala adalah Pajak yang dibayarkan oleh orang non 

Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, 
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bebas dari nilainilai, dan tidak wajib militer. Orang Narsrani dan Yahudi yang 

tunduk kepada pemerintahan Islam wajib dilindungi. Hal ini sesuai dengan 

perintah Allah SWT dalam QS.[9]:29. 

6. Zakat (Shadaqah) adalah kewajiban kaum Muslim atas harta tertentu yang 

mencapai nishab tertentu dan dibayar pada waktu tertentu. Diundangkan sebagai 

pendapatan negara sejak tahun ke-2 Hijriyah, namun efektif pelaksanaan Zakat 

Mal baru terwujud pada tahun ke-9 H. Demikianlah sumber-sumber pendapatan 

negara yang utama dalam Sistem ekonomi Islam. Disamping pendapatan utama 

(primer) ada pula pendapatan sekunder yang diperoleh tidak tetap, yaitu: ghulul, 

kaffarat, luqathah, waqaf, uang tebusan, khums/rikaz, pinjaman, amwal fadhla, 

nawa‟ib, hadiah, dan lain-lain. Dengan Sistem Ekonomi Islam seperti demikian, 

negara mengalami surplus dan kejayaan, antara lain dizaman Khalifah Umar bin 

Khattab (634-644 M), Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) dan sebagai puncak 

keemasan dinasti Abbasiyah adalah tatkala dibawah Khalifah Harun Al-Rasyid 

(786-803 M). 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil 

yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut adalah deskripsi 

penelitian relevan yang diambil dalam penelitian ini 
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Tabel 2.1 

Rekapitulasi Penelitian Relevan  

No Judul & Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

01 Analisis Pengaruh Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Pada Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah Tahun 

Anggaran 2012-2016, Citra 

Putri Dian Pertiwi (2018)  

X1 = Pajak 

Daerah 

X2 = Retribusi 

Daerah  

Y= Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PAD  (Y). 

 

02 Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota 

Makassar Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Asriani, Anshar dan 

Suherman (2016),  

X = Pendapatan 

Asli Daerah 

Y= Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pendapatan asli daerah (PAD) 

yang secara simultan ataupun parsial 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

pemerintah Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan 

 

03 Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Rasio Efektivitas 

dan Rasio Kemandirian 

Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia, Siti 

Munfarida dan Eko 

Priyojadmiko (2017) 

X1 = Pendapatan 

Asli Daerah 

X2 = Dana 

Alokasi Umum  

X3 = Rasio 

Efektivitas 

X4 = Rasio 

Kemandirian  

Y= Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh secara signifikan 

positif dengan Indeks Pembangunan 

Manusia pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah, Dana Alokasi 

Umum (DAU) memiliki pengaruh 

secara signifikan positif terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah, Rasio Efektivitas tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap indeks pembangunan 

manusia pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-

2017, Rasio Kemandirian tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan 

manusia pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi jawa Tengah tahun 2015-

2017  

04 Pengaruh Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Simalungun, Al 

Manar Saragih (2019) 

X1 = Pajak 

Daerah 

X2 = Retribusi 

Daerah  

Y= Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PAD  (Y). 

 

05 Pengaruh Penerimaan Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah Terhadap 

Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah di Dinas 

X1 = 

Penerimaan 

Pajak Daerah 

X2 = Retribusi 

Daerah  

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PAD  (Y). 
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Pendapatan Kota Medan,  

Zenni Riana (2014) 

 

Y= Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

06 Pengaruh Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah dan Lain-

Lain PAD yang Sah 

Terhadap Belanja Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota di 

Sumatera Utara, Dwi Ajeng 

Pratiwi (2017) 
  
 

X1 = Pajak 

Daerah 

X2 = Retribusi 

Daerah  

X3 = Lain-Lain 

PAD yang Sah 

Y= Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PAD  (Y). 

 

Sumber: Dari Berbagai Sumber (2021) 

 

 

 

 

D.  Kerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran merupakan acuan dalam meneruskan penulisan 

skripsi ini, sehingga tulisan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuannya. 

Kerangka pemikiran yang dikembangkan disajikan dalam gambar berikut: 

Gambar 2. 
Kerangka Penelitian 
Sumber: Diolah Penulis (2022) 

 

Pajak Daerah 

(X
1
) 

Retribusi 

Daerah (X
2
) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 
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Keterangan: 

X1  = Pajak Daerah 

X2  = Retribusi Daerah 

Y  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

------` = Pengaruh Secara Parsial 

  = Pengaruh Secara Simultan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah lokasi dimana penelitian ini dilakukan. 

Sedangkan waktu penelitian adalah menunjukkan kapan penelitian ini 

dilakukan. Penelitian ini dilakukan mulai November 2021 sampai Februari 

2022. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. 

 

B. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bengkalis periode 2011-2021.  

 

C. Jenis dan Sumber Data  

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu 

kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data time series. Data time series adalah data yang memliki runtun waktu 

yang lebih dari satu tahun pada satu objek atau data yang dikumpulkan 

dari waktu ke waktu terhadap satu individu/objek. Data time series dalam 

penelitian ini memliki series 10 tahun. 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang 
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sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam 

bentuk publikasi.  

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terkait Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Bengkalis. Di samping itu data sekunder juga diperoleh melalui studi 

kepustakaan (library research) berupa buku panduan, literature 

kepustakaan dan catatan-catatan yang berhubungan dengan Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2020. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh data 

penelitian yang dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dokumentasi 

atau studi kepustakaan.  Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1). Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan dalam 

bentuk yang telah jadi tanpa perlu dirubah. Studi dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Tahun 2011-2020 berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRAKabupaten 

Bengkalis tahun 2011-2020. 

2). Studi Kepustakaan   
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Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan 

penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur serta 

publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber. 

b. Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan variabel yang dijadikan sebagai 

objek dalam suatu penelitian bertitik tolak dari kerangka berfikir dan 

hipotesis yang diuraikan sebeiumnya, maka variabel yang hendak diteliti 

terdiri dari tiga variabel yaitu: 

Tabel 3.1.  Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

Penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah 

di Kabupaten Bengkalis 

Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah 

Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2011-2020 

Pajak Daerah 

(X1) 

Iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang/badan kepada daerahnya 

tanpa imbalan yang langsung 

dapat dirasakan oleh wajib 

pajak. 

Realisasi Pajak 

Daerah Kabupaten 

Bengkalis Tahun 

2011-2020 

Retribusi Daerah 

(X2 ) 

Pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa dan 

penggunaan fasilitas yang 

disediakan oleh pemerintah 

daerah tersebut untuk 

kepentingan orang/badan. 

Realisasi Retribusi 

Daerah Kabupaten 

Bengkalis Tahun 

2011-2020 

 Sumber: Diolah Penulis (2022) 
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E. Metode Analisis Data 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis regresi linier berfungsi untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independent (Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan 

dan variabel dependent adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 

digunakan analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis). 

Untuk memperoleh hasil yang lebih terarah, maka peneliti menggunakan 

bantuan program software SPSS versi 26.0.  

Rumus perhitungan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:  

Y= a + b1X1 +b2X2+ e 

Dimana:  

Y   : Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a  : Konstanta  

b1-b2 : Koefisien regresi  

X1   : Pajak Daerah 

X2  : Retribusi Daerah 

e  : Standard error  

Sebelum data tersebut dianalisis, model regresi linier berganda diatas 

harus memenuhi syarat asumsi klasik sebagai berikut:  

a).  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Distribusi data tidak normal, karena 

terdapat nilai ekstrim data yang diambil. 
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b). Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linier 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas antar variabel dengan 

melihat nilai dari variance inflation factor (VIF) dari masing-masing 

variabel independent terhadap variabel dependent. 

Pengambilan Keputusannya:  

VIF > 10 maka diduga mempunyai persoalan multikolinieritas 

VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas 

Tolerence < 0,1maka diduga mempunyai persoalan  

multikolinieritas 

Tolerence > 0,1 maka tidak terdapat multikolinieritas 

c). Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari suatu residual pengamatan ke pengamatan 

lain. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas, dapat dilihat dengan 

menggunakan grafik Scatterplot. Apabila data yang berbentuk titik-titik 

tidak membentuk suatu pola atau menyebar, maka model regresi tidak 

terkena heteroskedastisitas. 

d). Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada perode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode (t-1) sebelumnya. Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. 
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Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainya. Hal ini sering ditemukan pada 

data runtut waktu (time series) karena gangguan pada individu atau kelompok 

yang sama atau pada periode berikutnya. 

Uji autokorelasi hanya dipakai untuk data time series (data yang 

diperoleh dalam kurun waktu tertentu) seperti data laporan keuangan dan 

lain-lain. Sementara untuk data cross section (data yang diperoleh secara 

bersamaan atau sekaligus seperti penyebaran kuesioner) maka data tersebut 

tidak perlu dilakukan uji autokorelasi.  

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala 

autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk 

mendeteksikan ada atau tidaknya autokorelasi seperti uji durbin waston, uji 

lagrange multiplier (LM Test), uji breucsh godfrey, dan uji run test. Dalam 

penelitian ini, akan digunakan uji autokorelasi dengan Run Test. Run Test 

merupakan bagian dari statistik non parametrik dapat digunakan untuk 

menguji apakah antar residual terhadap korelasi yang tinggi atau tidak. Run 

Test ini mampu memberikan kesimpulan yang lebih pasti ada masalah 

Autokorelasi/tidak. 

2). Uji Hipotesis 

a). Uji F (Uji Serentak) 

Uji F (uji serentak) adalah untuk melihat apakah variabel independent 

secara bersama-sama (serentak) berpengaruh secara positif dan signifikan 
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terhadap variabel dependent. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

H0 : b1 = b2 = 0 

Artinya secara bersama-sama (serentak) tidak terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan dari variabel independent ((Pajak Daerah (X1), 

Retribusi Daerah (X2) dan dan variabel dependent adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

H1 : b1 ≠ b2 ≠0 

Artinya secara bersama-sama (serentak) terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan dari variabel independent (Pajak Daerah (X1), Retribusi 

Daerah (X2) dan dan variabel dependent adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel. Kriteria 

pengambilan keputusan, yaitu:  

H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel pada α = 5% dengan tingkat keyakinan 95%. 

H1 diterima jika Fhitung > Ftabel pada α = 5% dengan tingkat keyakinan 95%. 

b). Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dimaksudkan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel independent (X) terhadap variabel dependent 

(Y). Bentuk pengujiannya yaitu: Ho:bi = 0 (variabel independent secara 

parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent). 

HI:bi ≠ 0 (variabel independent secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependent).  

Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel. Kriteria pengambilan 

keputusan, yaitu: 
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H0 diterima bila thitung < ttabel atau thitung (-) > (-) ttabel pada α = 5% 

H0 ditolak bila thitung > ttabel atau thitung (-) < (-) ttabel α = 5% 

 

c). Pengujian Koefisien Determinan (R
2
) 

Untuk mengetahui signifikansi variabel, harus dicari koefisien 

determinasi (R
2
). Koefisien deteminasi melihat seberapa besar pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent. Koefisien determinan 

(R
2
) berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), (0 ≤ R

2
 ≤ 1). Bila 

deteminasi (R
2
) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan 

bahwa pengaruh variabel independent terhadap pengaruh variabel dependent 

semakin kecil. Hal ini berarti, model yang digunakan tidak kuat untuk 

menerangkan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. 

Dan bila R
2
 mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 

independent adalah besar terhadap variabel dependent. Hal ini berarti, 

model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel 

independent yang diteliti terhadap variabel dependent. 

Tabel 3.2. 

Hubungan Antar Variabel  

Nilai Interpretasi 

0.0 – 0.19  Sangat Tidak Erat 

0.2 – 0.39  Tidak Erat 

0.4 – 0.59  Cukup Erat 

0.6 – 0.79  Erat 

0.8 – 0.99  Sangat Erat 

 Sumber: Sugiyono (2017) 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang 

telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

A. Kesimpulan    

1. Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin tinggi pajak daerah maka 

pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi. 

2. Retribusi daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disebabkan masih rendahnya 

kontribusi pajak daerah terhadap PAD.  

B. Saran    

Berdasarkan fakta temuan penelitian, maka beberapa saran yang dapat 

disampaikan bagi keperluan praktis maupun akademis, sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis 

 Beberapa hal yang disarankan adalah sebagai berikut:  

a. Berdasarkan hasil penelitian tentang pajak daerah yang menunjukkan 

pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Maka 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan sosialiasi 

tentang pembayaran pajak yang lebih massive dan merangcang program-

program promosi yang lebih menarik pelaku pajak untuk menunaikan 

pajak. Selain itu, perlu saluran yang lebih mudah bagi masyarakat untuk 

melakukan pembayaran pajak seperti penyederhanaan administrasi dan 
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pembayaran sistem online mudah untuk diakses dan dipahami oleh pelaku 

pajak. 

b. Berdasarkan hasil penelitian tentang retribusi daerah menunjukkan bahwa 

tidak adanya pengaruh yang signifikan retribusi daerah terhadap 

penndapatan asli daerah (PAD). Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bengkalis perlu menggali potensi daerah yang mampu 

menyumbangkan retribusi yang lebih baik. selain itu, optimalisasi dari 

objek retribusi yang ada sekarang perlu dipertimbangkan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

2. Bagi Keperluan Akademis 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam 

menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa 

menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Peneliti 

selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak 

hanya mengambil satu kabupaten saja tetapi lebih luas lagi, menjadi provinsi 

Riau. 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

PAD  * Pajak Daerah 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

PAD  * Retribusi Daerah 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

 

PAD  * Pajak Daerah 

PAD   

Pajak Daerah Mean N Std. Deviation 

28552254531 205979691675,00 1 . 

37585201687 181667217189,00 1 . 

40227006897 206231805423,00 1 . 

47854327923 199026650970,00 1 . 

51035362940 258889532216,00 1 . 

63664818589 251925869916,00 1 . 

65992135999 319280511092,00 1 . 

67049392095 226245884732,00 1 . 

71781060156 271865595908,00 1 . 

88473234804 253347320754,00 1 . 

Total 237446007987,50 10 41474430641,082 

 

 

PAD  * Retribusi Daerah 
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PAD   

Retribusi Daerah Mean N Std. Deviation 

8956066385 251925869916,00 1 . 

10232707278 226245884732,00 1 . 

14565502468 271865595908,00 1 . 

14689253182 319280511092,00 1 . 

17703849754 206231805423,00 1 . 

31188867752 199026650970,00 1 . 

34890345589 205979691675,00 1 . 

45690964528 181667217189,00 1 . 

59794690236 258889532216,00 1 . 

75207904172 253347320754,00 1 . 

Total 237446007987,50 10 41474430641,0

82 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 194309521408,00 270553317376,00 237446007987,50 28217163823,859 10 

Residual -35095572480,000 61129048064,000 ,000 30396053407,300 10 

Std. Predicted Value -1,529 1,173 ,000 1,000 10 

Std. Residual -1,018 1,774 ,000 ,882 10 

a. Dependent Variable: PAD 
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