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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan 

negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, 

makmur, dan merata sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, Indonesia terdiri atas 34 provinsi dan daerah provinsi terdiri 

atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah di 

Indonesia mempunyai  otonomi daerah yaitu hak dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan 

pelayanan kepada masyarakat. Apabila dapat tercipta pemerintahan yang 

efisien dan efektif, hal ini dapat mempercepat pertumbuhan pembangunan 

ekonomi di Indonesia. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut 

dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dimana ini merupakan 

tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

(Mahmudi, 2010). 

Dimulai tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah 

menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang 

dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.  Sumber-sumber 
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pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan 

Lain-lain yang sah. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat 

mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali 

dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 

2011).  

Oktari (2016) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) 

merupakan salah satu indikator yang menetukan derajat kemandirian suatu 

daerah. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) suatu 

daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pendapatan asli 

daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal 

dari dalam daerah itu sendiri. Peningkatan penerimaan PAD akan semakin 

memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan 

keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas, dan kebutuhan 

daerah yang bersangkutan. 

Tabel.1.1 

Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 

Tahun 2014-2016 (ribu rupiah) 

  2014 2015 2016 

Pendapatan Asli Daerah 121.450.818.035 127.497.344.793 133.179.011.317 

Pajak Daerah 103.087.606.002 107.892.424.971 112.689.762.824 

Retribusi Daerah 1.705.308.478 1.689.511.259 1.875.861.563 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) 
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Di Indonesia, pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun terus 

cenderung mengalami peningkatan. Angka tersebut dapat menunjukkan 

bahwa masing-masing daerah di Indonesia sedikit demi sedikit mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah daerah 

harus mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu 

sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah 

yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat 

mandiri. Sehingga pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintah 

pusat. 

Tabel 1.2 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 10 Provinsi di Indonesia 

Tahun 2014-2017 (ribu rupiah) 
No Provinsi 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 

1 DKI Jakarta 

       

31.274.215.886  

  

33.686.176.815  

  

36.888.017.588  

   

41.488.193.371  

         

35.834.150.915  

2 Jawa Barat 

       

15.038.153.310  

  

16.032.856.414  

  

17.042.895.114  

   

16.524.120.918  

         

16.159.506.439  

3 Jawa Timur 

       

14.442.216.520  

  

15.402.647.675  

  

15.817.795.025  

   

14.900.003.388  

         

15.140.665.652  

4 Jawa Tengah 

        

9.916.358.231  

  

10.904.825.813  

  

11.541.029.720  

   

11.967.160.406  

         

11.082.343.543  

5 Banten 

        

4.899.125.741  

    

4.972.737.619  

    

5.463.156.734  

     

5.666.689.017  

           

5.250.427.278  

6 Kalimantan Timur 

        

6.663.113.275  

    

4.861.546.726  

    

4.029.364.844  

     

3.987.452.610  

           

4.885.369.364  

7 Sumatera Utara 

        

4.416.811.865  

    

4.883.880.619  

    

4.954.833.101  

     

4.925.627.727  

           

4.795.288.328  

8 Riau 

        

3.245.087.745  

    

3.476.960.098  

    

3.110.656.140  

     

3.735.800.000  

           

3.392.125.996  

9 Sulawesi Selatan 

        

3.029.122.239  

    

3.270.828.511  

    

3.449.561.308  

     

3.724.172.762  

           

3.368.421.205  

10 Bali 

        

2.920.416.698  

    

3.041.298.422  

    

3.041.195.258  

     

3.250.531.000  

           

3.063.360.345  

Sumber: Badan Pusat Statistik  (2017) 

 Diketahui penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di 

Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kenaikan secara 

signifikan dari tahun 2014-2017. Provinsi Bali sendiri memiliki 

penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)  yang juga mengalami kenaikan 
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dari tahun 2014-2017, dengan nilai rata-rata sebesar 3.063.360.345, namun 

nilai tersebut termasuk rendah dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya 

yang ada di Indonesia. Melihat potensi sumber daya yang dimiliki Provinsi 

Bali, seharusnya Provinsi Bali bisa mempunyai penerimaan PAD yang 

cukup besar di bandingkan provinsi lain di Indonesia. Industri pariwisata 

Bali merupakan salah satu bisnis andalan di Provinsi Bali dan telah 

memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan asli daerah Provinsi 

Bali. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah pajak daerah 

dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu usaha 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan 

yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak 

(Trisnayanti dan Jati, 2015). 

Tabel 1.3 

Penerimaan Pajak Daerah 10 Provinsi di Indonesia 

Tahun 2014-2017 (ribu rupiah) 
No Provinsi 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 

1 DKI Jakarta 

         

27.050.949.024  

         

29.076.926.598  

         

31.613.197.635      35.230.000.000  

            

30.742.768.314  

2 Jawa Barat 

         

13.753.760.403  

         

14.617.071.393  

         

15.727.483.590      15.238.472.081  

            

14.834.196.867  

3 Jawa Timur 
         
11.517.684.924  

         
12.497.148.705  

         
12.772.227.118      12.179.000.000  

            
12.241.515.187  

4 Jawa Tengah 
            
8.213.117.978  

           
9.090.677.397  

           
9.672.518.190      10.166.892.000  

               
9.285.801.391  

5 Banten 

            

4.624.337.476  

           

4.686.574.138  

           

5.215.140.686  

       

5.444.173.000  

               

4.992.556.325  

6 Kalimantan Timur 

            

5.429.125.999  

           

3.753.718.936  

           

3.127.250.928  

       

3.034.590.000  

               

3.836.171.466  

7 Sumatera Utara 
            
4.054.634.671  

           
4.427.143.659  

           
4.446.394.795  

       
4.486.811.920  

               
4.353.746.261  

8 Riau 

            

2.496.771.206  

           

2.572.777.209  

           

2.417.976.746  

       

3.000.000.000  

               

2.621.881.290  

9 Sulawesi Selatan 

            

2.667.266.553  

           

2.902.245.606  

           

3.079.662.364  

       

3.314.207.500  

               

2.990.845.506  

10 Bali 
            
2.517.432.372  

           
2.571.035.791  

           
2.593.093.541  

       
2.901.766.389  

               
2.645.832.023  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 
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Pajak daerah harus diidentifikasi potensi sektor yang 

mempengaruhinya yang diharapkan dapat mengoptimalkan sumbangsih 

sektor ini untuk pembiayaan pembangunan di daerah, dalam perspektif 

otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali 

sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pembangunan bagi 

daerah-daerah yang digunakan pemerintah untuk membiayai 

pembangunan daerahnya (Hariyuda, 2009). 

Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen utama  

dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Ismail (2011), 

menyebutkan bahwa dalam rangka penyelanggaraan pembangunan dan 

menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak 

mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh 

warga masyarakatnya. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga 

golongan yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan 

kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak 

KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di jalan umum, dan 

retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi jenis usaha terdiri dari 

retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan, sedangkan retribusi 

perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi 

izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, 

retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja. 

Berikut adalah tabel penerimaan retribusi di beberapa provinsi di 

Indonesia: 
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Tabel 1.4 
Penerimaan Retribusi Daerah 10 Provinsi di Indonesia 

Tahun 2014-2017 (ribu rupiah) 

No Provinsi 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 

1 DKI Jakarta 

           

515.162.936  

           

459.459.498  

           

675.475.066  

       

677.885.370  

             

581.995.718  

2 Jawa Barat 

             

70.081.405  

             

73.404.323  

             

73.564.738  

         

58.245.148  

               

68.823.904  

3 Jawa Timur 

           

148.638.032  

           

176.559.903  

           

133.587.974  

       

120.081.924  

             

144.716.958  

4 Jawa Tengah 

             

79.475.022  

             

95.871.360  

           

106.225.059  

         

99.766.182  

               

95.334.406  

5 Banten 

             

30.734.862  

             

47.693.913  

             

72.500.255  

         

20.891.830  

               

42.955.215  

6 Kalimantan Timur 

             

15.494.253  

             

14.733.943  

             

19.435.791  

         

23.133.125  

               

18.199.278  

7 Sumatera Utara 

             

78.497.614  

             

36.071.947  

             

34.505.502  

         

33.959.568  

               

45.758.658  

8 Riau 

             

16.992.124  

             

21.571.219  

             

12.444.464  

         

14.000.000  

               

16.251.952  

9 Sulawesi Selatan 

             

94.595.827  

             

94.314.412  

             

86.532.573  

         

90.140.042  

               

91.395.714  

10 Bali 

             

71.324.628  

             

59.882.722  

             

63.858.566  

         

48.738.043  

               

60.950.990  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 

Provinsi Bali memiliki penerimaan retribusi yang cenderung 

mengalami naik turun dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 sebesar 

71.324.628 dan pada tahun 2017 sebesar 48.738.043. Hal ini sangat 

bertolak belakang dengan keadaan Bali yang memiliki potensi terbaik di 

sektor perdagangan dan pariwisata. Seharunya dengan kondisi tersebut, 

penerimaan retribusi daerah di Bali cenderung meningkat atau stabil. 

Dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber 

pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya 

pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena, 2010). 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 

adalah jumlah penduduk (Oktari, 2016). Semakin tinggi jumlah penduduk 

maka akan semakin tinggi pula penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).  
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 Menurut Faqih (2010) menjelaskan bahwa bagi negara berkembang 

seperti Indonesia, tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi 

dianggap sebagai hambatan dalam proses kemajuan pembangunan 

nasionalnya. Meskipun pada umumnya penduduk merupakan sumber daya 

manusia yang dapat dimanfaatkan bagi pelaksanaan pembangunan. 

Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat terlihat perkembangan jumlah 

penduduk di Provinsi Bali yang meningkat setiap tahunnya selama tahun 

2010-2014. 

Tabel 1.5 

Jumlah Penduduk Provinsi Bali 

Tahun 2006-2010 (jiwa) 

No. Tahun Jumlah 

1. 2010 3.471.952 

2. 2011 3.890.757 

3. 2012 3.643.472 

4. 2013 3.686.665 

5. 2014 4.101.300 
   Sumber: Bali Dalam Angka (2013) 

Perkembangan penduduk tidak selalu menjadi penghambat 

pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang 

tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang 

dihasilkan. Hal ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi 

akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Karena 

dengan hal tersebut akan tercipta peningkatan penerimaan atau 

pendapatan daerah itu sendiri.  

Semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima 

otomatis semakin meningkat juga pendapatan asli daerah yang akan 



8 
 

 
 

diterima. Kemandirian Pemkab atau Pemkot dapat dilihat dari besarnya 

pendapatan asli daerah yang diperolehnya. Apabila jumlah pajak 

daerah dan retribusi yang diperoleh bertambah besar maka akan 

semakin bertambah pula tanggung jawab pemerintah Pemkab dan 

Pemkot dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang 

dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan 

memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor 

pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Alasan peneliti 

memilih seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebagai objek 

penelitian karena Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki berbagai 

macam budaya dan ciri khas tersendiri. Hal ini menjadikan Bali 

memiliki cukup banyak kawasan-kawasan wisata yang berpotensi 

menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang 

bersumber dari sektor perdagangan dan pariwisata yang berkontribusi 

terhadap PAD. 

Berdasarkan latar belakang diatas, retribusi daerah, pajak daerah 

dan jumlah penduduk berkaitan erat dengan pendapatan asli daerah. 

Semakin meningkat penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan 

jumlah penduduk maka akan semakin meningkat pula pendapatan asli 

daerah (PAD). Dengan demikian, penerimaan pajak daerah, retribusi 

daerah dan pertumbuhan jumlah penduduk diharapkan nantinya dapat 

memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah di 

Indonesia khusunya di Provinsi Bali. Diharapkan hal ini sejalan 



9 
 

 
 

dengan cita-cita pemerintah Indonesia dalam mewujudkan 

pembangunan ekonomi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka diambil rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan 

PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2016? 

2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap 

peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-

2016? 

3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan PAD se-

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap 

peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-

2016. 

2. Mengetahui apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap 

peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-

2016. 
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3. Mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap 

peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-

2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi 

sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama di Provinsi Bali dalam 

mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah 

(PAD), pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama berada di perguruan 

tinggi, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian 

secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang 

maksimal khususnya. 
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E. Metode Analisis Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang meliputi data tahun 2009- 2016 terdiri dari 9 

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Data diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Bali meliputi variabel Penerimaan Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

2. Alat dan Model Analisis 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan 

jumlah penduduk terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli 

daerah. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode 

analisis data panel. 

Model dalam penelitian ini diambil berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang bersumber dari Jurnal “Analisis Pengaruh 

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan 

PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” sebagai berikut : 

Model fungsional : 

Y = a + B1X1 + B2X2  + B3X3+ e 

Dimana : 

Y  = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

A  = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi 

X1  = Penerimaan Pajak Daerah 

X2 = Penerimaan Retribusi Daerah 
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X3 = Jumlah Penduduk 

e  = Standar error 

 

Disini penulis ingin mengemukakan modifikasi model dari replika 

model diatas sebagai berikut : 

(PAD)it = β0 + β1PDit + β2RDit + β3JPit + uit 

Dimana : 

PAD = Pendapatan Asli Daerah wilayah ke-i dan waktu ke-t 

PD = Pajak Daerah wilayah ke-i dan waktu ke-t 

RD = Retribusi Daerah wilayah ke-i dan waktu ke-t 

JP  = Jumlah Penduduk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

u  = Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

i  = Menunjukkan Kota/Kabupaten 

t  = Menunjukkan deret waktu 2009-2016 

β0,1,2,3 = Koefisien slope dan intersep 

 

 

Data panel adalah gabungan antara data silang (cross section) 

dengan data runtut waktu (time series). Data runtut waktu merupakan 

data yang meliputi satu objek dengan beberapa periode waktu. 

Sedangkan data silang terdiri atas beberapa atau banyak objek dengan 

beberapa jenis data. Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel 

dapat dipilih dengan beberapa uji untuk menentukan manakah antara 

PLS, FEM, atau REM yang paling tepat. Uji yang digunakan antara 

lain: 

a. Uji Chow 

Pengujian Uji Chow dilakukan dengan hipotesis berikut: 

H0: model mengikuti Coomon/Pooled 

Ha: model mengikuti Fixed Effect 

b. Uji Hausman 
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Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

H0: model mengikuti Random Effect 

Ha: model mengikuti Fixed Effect 

c. Pengujian Hipotesis 

a) Uji Statistik F 

b) Koefisien Determinasi Adjusted R-Square (R2)  

c) Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

F. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai teori-teori 

yang digunakan sebagai referensi dan landasan berpikir 

yang sesuai topik dari skripsi yang dapat membantu 

penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka 

pemikiran atas permasalahan yang diteliti. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi 
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operasional, metode analisis data serta estimasi model 

regresi dengan panel data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian dan 

analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


