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ABSTRAKSI 

 
 Di era otonomi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki 
peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena 
dalam otonomi pemerintah daerah harus membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah sendiri. Salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang mampu memberikan kontribusi terbesar dari seluruh 
pendapatan daerah lainnya.  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kontribusi pajak 
daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah 
Kabupaten Klaten, mengetahui seberapa besar kontribusi dari realisasi pajak 
daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah 
Kabupaten Klaten, dan mengetahui apakah pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah di Kabupaten Klaten selama periode 2004-2011 sudah efektif dan efisien.    

Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pajak 
daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD 
dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten.  Tingkat kontribusi pajak 
daerah terhadap PAD lebih besar daripada tingkat kontribusi retribusi daerah. 
Selama periode 2004-2011, rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah sebesar 
34,45% per tahun, sedangkan rata-rata tingkat kontribusi retribusi daerah sebesar 
24,64% per tahun. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten 
Klaten periode 2004-2011 sudah efektif dan efisien, karena rata-rata tingkat 
efektivitas pajak daerah mencapai 104% per tahun dan rata-rata tingkat efektivitas 
retribusi daerah mencapai 92% per tahun. Tingkat efisiensi pajak daerah dan 
retribusi daerah mencapai rata-rata sebesar 4,87% per tahun dan 5,45% per tahun.  

 
 
Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, otonomi daerah, kontribusi,  

efektivitas, dan efisiensi. 
 

 

 



 
 

A. PENDAHULUAN  

Di era otonomi daerah pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran 

yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena 

dalam otonomi Pemda harus membiayai kebutuhan daerah sendiri. Salah satu 

sumber pendapatan daerah adalah PAD yang mampu memberikan kontribusi 

terbesar dari seluruh pendapatan daerah lainnya.  

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (1) tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD meliputi 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pada pasal 157 ayat UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat bahwa pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan sumber utama PAD yang digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan daerah. Semakin besar pajak daerah dan retribusi 

daerah, maka semakin besar pula PAD. Semakin tinggi kontribusi PAD dan 

kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri akan menunjukkan 

kinerja keuangan yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan yang positif 

berarti sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan 

daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Meningkatnya PAD akan 

memberikan indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam 

mengatur tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka 

percepatan pembangunan di segala bidang.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah 

dilkakukan oleh Apituley dan Makatita (2009), yaitu analisis kontribusi pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Maluku Tenggara 

periode 2002-2006 yang hanya menganalisis pengaruh pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap PAD dari segi ekonomi, dimana pada saat itu 

perekonomian belum stabil, sehingga menyebabkan PAD berfluktuasi sejalan 

dengan fluktuasi pada realisasi PAD. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, 

peneliti sekarang menganalisis pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap PAD periode 2004-2011 dalam rangka mendukung otonomi 

daerah Kabupaten Klaten. 



 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah 

Kabupaten Klaten, mengetahui seberapa besar kontribusi dari realisasi pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah 

Kabupaten Klaten, dan mengetahui apakah pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah di Kabupaten Klaten selama periode 2004-2011 sudah efektif 

dan efisien. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA  

1. Pajak Daerah  

Pengertian pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 69 Tahun 2010, definisi 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. Jenis pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 

Pasal 2 dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten/kota.  

Pajak provinsi menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) terdiri 

dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, bea balik nama 

kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota berdasarkan UU No. 28 

Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak 

restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bukan mineral logam 

dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB 

pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB.  

H1: Ada pengaruh yang signifikan atas kontribusi pajak daerah 

terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten 

Klaten.  



 
 

 

2. Retribusi Daerah  

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011). Objek retribusi daerah ada tiga 

(Mardiasmo, 2011), meliputi:  

a. Jasa Umum  

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai 

retribusi jasa umum. Objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjeknya adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum 

yang bersangkutan. 

b. Jasa Usaha  

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai 

retribusi jasa usaha. Objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemda dengan menganut prinsip komersial.  

c. Perizinan Tertentu  

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan 

sebagai retribusi perizinan tertentu. Objeknya adalah pelayanan perizinan 

tertentu oleh Pemda kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 

tertentu dari Pemda. 

H2: Ada pengaruh yang signifikan atas kontribusi retribusi daerah 

terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten 

Klaten.  

 



 
 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Tujuan PAD terdapat dalam UU No. 33 tahun 2004 Pasal 3 ayat (1) yaitu 

memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan 

pembiayaan Pemda untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan 

pembangunan daerah. Meningkatnya PAD diharapkan akan memperlancar 

jalannya pembangunan, sehingga mendukung otonomi daerah. 

4. Otonomi Daerah 

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) dan (6), otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan 

utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan 

publik dan memajukan perekomian daerah. Dari sudut pandang masyarakat, 

tujuan otonomi daerah yaitu memudahkan masyarakat untuk memantau dan 

mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), menciptakan persaingan yang sehat antar 

daerah, dan mendorong timbulnya inovasi. 

C. METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu menekankan pada pengujian teori-

teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 2002:12). 

 

 



 
 

2. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD Kabupaten Klaten 

periode 2004-2011, serta berbagai literatur yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

3. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik (uji normalitas data, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), analisis 

regresi linier berganda (uji koefisien determinasi, uji statistik t, dan uji 

statistik F), analisis kontribusi, analisis efektivitas, dan analisis efisiensi.  

 

D. HASIL PENELITIAN  

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model penelitian lolos dari 

syarat uji asumsi klasik, yaitu data berdistribusi normal, tidak mengandung uji 

multikolinearitas, korelasi, dan heteroskedastisitas. Nilai koefisien regresi 

untuk kontribusi pajak daerah sebesar 0,838, yang artinya jika kontribusi pajak 

daerah meningkat sebesar 1%, maka PAD juga meningkat sebesar 0,838%.  

Nilai koefisien regresi untuk kontribusi retribusi daerah sebesar 1,692, yang 

artinya jika kontribusi retribusi daerah meningkat sebesar 1%, maka PAD juga 

meningkat sebesar 1,692%. Hasil uji statistik t menunjukkan nilai signifikansi 

untuk kontribusi pajak daerah sebesar 0,020 < 0,05 maka H1 diterima, yang 

artinya secara parsial variabel kontribusi pajak daerah berpengaruh dan 

signifikan terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten. 

Nilai signifikansi untuk kontribusi retribusi daerah sebesar 0,027 < 0,05 maka 

H2 diterima, yang artinya secara parsial variabel kontribusi retribusi daerah 

berpengaruh dan signifikan terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah 

Kabupaten Klaten. Hasil uji statistik F menunjukkan nilai signifikansi untuk 

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 0,027 < 0,05, maka H1 



 
 

dan H2 diterima, yang artinya secara simultan variabel kontribusi pajak daerah 

dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dan mendukung 

otonomi daerah Kabupaten Klaten. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,669, 

yang artinya variabel kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara 

keseluruhan dapat menjelaskan variabel PAD sebesar 66,9%, sedangkan 

sisanya sebesar 33,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian.  

Hasil analisis kontribusi pajak daerah mencapai rata-rata sebesar 

34,45% per tahun dan tergolong cukup baik, sehingga ketergantungan kepada 

pemerintah pusat berkurang. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Noordin pada tahun 2004, yang menunjukkan pajak 

daerah belum memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap pendapatan 

daerah, sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi 

dan pelaksanaan otonomi daerah melalui pajak daerah belum terlaksana dengan 

baik. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak 

penerangan jalan. Hasil analisis kontribusi retribusi daerah mencapai rata-rata 

sebesar 24,64% per tahun dan tergolong sedang. Jenis retribusi daerah yang 

memberikan kontribusi terbesar yaitu retribusi pelayanan kesehatan, kecuali 

pada tahun 2005 diperoleh dari retribusi bea cetak KTP dan akte Capil.  

Hasil analisis efektivitas pajak daerah mencapai rata-rata sebesar 104% 

per tahun dan tergolong sangat efektif karena > 100%. Sedangkan efektivitas 

retribusi daerah mencapai rata-rata sebesar 92% per tahun dan tergolong 

efektif. Hasil analisis efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah tergolong 

sangat efisien, karena mencapai rata-rata sebesar 4,87% dan 5,45% per tahun, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah selama periode 2004-2011 sudah efektif dan efisien.     

 

 

 

 

 



 
 

E. PENUTUP  

1. Kesimpulan  

a. Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh 

signifikan terhadap PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten 

Klaten. Hal tersebut dapat dilihat dari niali signifikansi kontribusi pajak 

daerah sebesar 0,020 < 0,05, maka H1 yang menyatakan menyatakan 

“ada pengaruh yang signifikan atas kontribusi pajak daerah terhadap 

PAD dalam mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten” terbukti 

kebenarannya. Nilai signifikansi untuk  kontribusi retribusi daerah 

sebesar 0,027 < 0,05, maka H2 yang menyatakan “ada pengaruh yang 

signifikan atas kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam 

mendukung otonomi daerah Kabupaten Klaten” terbukti kebenarannya. 

b. Tingkat kontribusi pajak daerah selama periode 2004-2011 mencapai 

rata-rata sebesar 34,45% per tahun dan tergolong cukup baik, sedangkan 

tingkat kontribusi retribusi daerah mencapai rata-rata sebesar 24,64% per 

tahun dan tergolong sedang. Pajak daerah memberikan kontribusi 

terbesar meskipun belum mencapai 50%. Jenis pajak daerah yang 

memberikan kontribusi terbesar yaitu pajak penerangan jalan, kontribusi 

terbesar dari retribusi daerah diperoleh dari retribusi pelayanan 

kesehatan.  

c. Tingkat efektivitas pajak daerah selama periode 2004-2011 mencapai 

rata-rata sebesar 104% per tahun dan tergolong sangat efektif karena > 

100%, sedangakan tingkat efektivitas retribusi daerah mencapai rata-rata 

sebesar 92% per tahun dan tergolong efektif.  

d. Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah selama periode 2004-

2011 tergolong sangat efisien karena mencapai rata-rata sebesar 4,87% 

dan 5,45% per tahun. Pajak daerah lebih efisien karena rata-rata efisiensi 

pajak daerah lebih kecil dari rata-rata efisiensi retribusi daerah. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah selama periode 2004-2011 di Kabupaten 



 
 

Klaten sudah efektif dan efisien, sehingga akan meningkatkan kualitas 

dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat yang 

merupakan salah satu misi dari otonomi daerah.  

2. Saran  

a. Pemda Kabupaten Klaten meningkatkan kualitas pelayanan publik 

terutama dalam bidang penerangan jalan dan pelayanan kesehatan, serta 

bidang yang lainnya agar masyarakat taat membayar pajak daerah dan 

retribusi daerah, sehingga akan meningkatkan kontribusi dari kedua 

sektor tersebut dan PAD.  

b. Pemda Kabupaten Klaten mempererat kerja sama dengan pengusaha 

swasta untuk meningkatkan penanaman modal di wilayah Pemkab 

Klaten. Hal tersebut akan meningkatkan PAD, sehingga kontribusi PAD 

terhadap pendapatan daerah juga meningkat. 

c. Pemda Kabupaten Klaten melakukan pemeriksaan secara dadakan dan 

berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap 

penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan 

pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten 

Klaten.  

d. Pemda Kabupaten Klaten melakukan pengembangan SDM yang 

berkualitas dan meningkatkan kinerja eksekutif yang sejalan dengan visi 

dan misi Kabupaten Klaten untuk mendukung otonomi daerah Kabupaten 

Klaten. 

e. Penelitian yang akan datang sebaiknya memperpanjang periode 

penelitian, misalnya sepuluh tahun terakhir atau semenjak 

diberlakukannya otonomi daerah di daerah yang akan diteliti agar 

hasilnya lebih dapat digeneralisasikan. Selain itu, bagi penelitian 

mendatang hendaknya memperluas sampel penelitian, yaitu tidak terbatas 

pada Pemkab Klaten, tetapi mencakup kota-kota besar di Jawa Tengah 

sehingga hasilnya juga dapat digeneralisasikan. 
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