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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, memberi

kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah

tangganya sendiri dengan seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah

pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Undang-Undang

tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk

menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas

kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan

otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada

masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal itu sangat penting

karena membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, (Paujiah, 2013).

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik

karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah

untuk memberikan pelayanan kepada publik (Akbar, 2012). Pemanfaatan

anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya
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untuk pembangunan. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. (Adysthya, 2012) mengungkapkan

untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam

bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Belanja

modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni

peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 belanja modal

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2019, Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal

pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang

terkait langsung dengan peningkatan pelayan publik serta pertumbuhan ekonomi

daerah.

Menurut Novita (2012) dalam thesis Stefani Costa Lingga (2017)

menyatakan bahwa peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap

seperti peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan
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produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal maka semakin

tinggi pula produktivitas perekonomian.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dari komponen belanja

langsung yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan

manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), dan selanjutnya akan

menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Pemanfaatan aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik

berupa infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan,

lampu penerangan jalan, trotoar, stadion, rambu lalu lintas, sedangkan fasilitas

yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh publik atau tidak berhubungan

langsung dengan publik seperti gedung pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penganggaran

belanja modal harus didasarkan pada keyakinan adanya sumber penerimaan

untuk mendanai belanja tersebut. Pembelanjaan daerah tidak terlepas dari

pendapatan daerah yang diterima. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan

bahwa Belanja Modal merupakan klasifikasi dari belanja daerah, dimana

sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya

pendapatan daerah yang di terima. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pendapatan

daerah terdiri atas: 1) Pendapatan asli daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan

bahwa penerimaan pemeritah daerah yang bersumber dari pendanaannya sendiri

berdasarkan kemampuan yang dimiliki yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah
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(PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a) Pajak Daerah, b) Ratribusi

Daerah, c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) Lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah (Novalistia, 2016). Dalam penjelasan

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan pendapatan daerah terbesar untuk dialokasikan terhadap Belanja

Modal.

Seperti fenomena yang ada, pengalokasian APBD di Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Sragen lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan seragam

bagi pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) senilai Rp. 1,5 miliar.

Tahun 2014 sudah dialokasikan anggaran seragam sekitar Rp.750 juta tetapi,

pada APBD Perubahan 2014 dialokasikan kembali anggaran seragam Rp. 1,5

miliar. Nilainya dua kali lipat dari anggaran penetapan. (solopos.com) | Rabu, 17

September 2014 | 15:45 WIB.

Fenomena selanjutnya, belanja pegawai semakin mendominasi beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota/kabupaten di Indonesia.

Data dari Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri), rata-rata belanja pegawai

sebesar 42% dari APBD provinsi. Sedangkan porsi belanja modal hanya 22%.

Sehingga, APBD setiap daerah cenderung banyak dikuasai untuk membayar gaji

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berbagai kegiatan PNS dibandingkan belanja

infrastruktur. (wartaekonomi.co.id) | Senin, 22 Juli 2013 | 05:05 WIB.

Fenomena lain, APBD di Sukabumi lebih banyak dialokasikan

dilingkungan Pemda dibandingkan dengan alokasi tetesan anggaran yang
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seharusnya didistribusikan pada kegiatan-kegiatan langsung yang dampaknya

bisa dirasakan oleh publik. APBD tahun anggaran 2019, Forum Indonesia untuk

Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat adanya Asuransi Kesehatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang jumlahnya mencapai Rp. 192 juta. Angka

tersebut lebih besar dari anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang

hanya mencapai Rp. 186,7 juta. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan yang

mencapai Rp. 143,79 Miliar atau 11 persen dari total APBD dan Rp. 2,7 Miliar

itu akan dipergunakan untuk belanja makan minum rapat, tamu dan peserta.

Sementara alokasi anggaran untuk belanja makan minum pasien hanya sebesar

Rp. 396,8 juta saja. (sukabumiupdate.com) | Minggu, 03 Maret 2019 | 16:11

WIB.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang diteliti oleh R. Budi Hendaris (2012), Renidia Dewanti

Putri P (2014), Sandry Yossi Mamoto (2015), Sri Putri Handayani HS (2016),

A Firman Hasnur (2016), Ramlan (2016), Rifqi Noveandra Hasbullah (2016),

Mutia (2017), Stefani Costa Lingga (2017), M Zahari MS (2018) dan

Rachmi Intani (2018).

2. Retribusi Daerah yang diteliti oleh R. Budi Hendaris (2012), Renidia

Dewanti Putri P (2014), Sandry Yossi Mamoto (2015), Sri Putri Handayani

HS (2016), A Firman Hasnur (2016), Ramlan (2016), Rifqi Noveandra
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Hasbullah (2016), Mutia (2017), Stefani Costa Lingga (2017), M Zahari MS

(2018) dan Rachmi Intani (2018).

3. Dana bagi hasil yang diteliti oleh Sri Putri Handayani HS (2015) dan Rachmi

Intani (2018).

4. Dana alokasi umum yang diteliti oleh R. Budi Hendaris (2012), A Firman

Hasnur (2016) dan Mutia (2017).

5. Dana alokasi khusus yang diteliti oleh R. Budi Hendaris (2012), A Firman

Hasnur (2016), Rifqi Noveandra Hasbullah (2016) dan Mutia (2017).

6. Lain-lain pendapatan asli daerah Ramlan (2016) dan Rifqi Noveandra

Hasbullah (2016).
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1. R. Budi

Hendaris
2012  x -  x -

2. Renidia
Dewanti

Putri

2014 x x - - - -

3. Sandry Yossi
Mamoto

2015 x x - - - -

4. Sri Putri

Handayani
HS

2015 x x  - - -

5. A Firman

Hasnur

2016   - x  -

6. Ramlan 2016   - - - 
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7. Rifqi
Noveandra
Hasbullah

2016  x - - x x

8. Mutia 2017   -   -

9. Stefani Costa
Lingga

2017 x  - - - -

10. M Zahari MS 2018   - - - -

11. Rachmi

Intani

2018    - - -

Sumber : Olah data penulis

Keterangan :

 = Berpengaruh pada Belanja Modal

x = Tidak berpengaruh pada Belanja Modal

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Sandry Yossi Mamoto (2015) dengan judul Pengaruh Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal. Variabel penelitian yang

diteliti yaitu Belanja Modal sebagai variabel independen, sementara Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan

adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2004-2013. Metode analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda

dengan menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah

tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
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Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah menyangkut

lokasi dan tahun data penelitian. Pertama, lokasi penelitian Sandry Yossi Mamoto

(2015) yaitu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan penelitian

saat ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat, hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Barat

memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur. Provinsi Jawa Barat

merupakan penyumbang terbesar GRDP pada sektor manufaktur. Kedua, tahun

data penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yaitu periode 2004

sampai 2013, sedangkan peneliti saat ini mengambil tahun data penelitian periode

2014-2018, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 belanja

modal mengalami penurunan.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat ketidakkonsistenan pada

beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan bermaksud untuk

melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan variabel yang diteliti

oleh Sandry Yossi Mamoto (2015) yang dalam hal ini variabel independennya

adalah Pajak dan Retribusi daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh R.Budi Hendaris (2012), A Firman

Hasnur (2016), Ramlan (2016), Rifqi Noveandra Hasbullah (2016), Mutia (2017),

M Zahari MS (2018) dan Rachmi Intani (2018) menunjukkan bahwa pajak daerah

berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Renidia Dewanti Putri (2014), Sandry Yossi Mamoto (2015),Sri Putri

Handayani (2015) dan Stefani Costa Lingga (2017) menunjukkan bahwa pajak

daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh A Firman Hasnur (2016), Ramlan

(2016), Mutia (2017), Stefani Costa Lingga (2017), M Zahari MS (2018) dan

Rachmi Intani (2018) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap

belanja modal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh R.Budi Hendaris

(2012), Renidia Dewanti Putri (2014), Sandry Yossi Mamoto (2015), Sri Putri

Handayani HS (2015) dan Rifqi Noveandra Hasbullah (2016) menunjukkan

bahwa retribusi daerah tidak berpegaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Putri Handayani HS (2015) dan

Rachmi Intani (2018) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap

belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh R.Budi Hendari (2012) dan Mutia

(2017) menunjukkan bahwa dana alokasi umum umum berpengaruh terhadap

belanja modal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh A Firman Hasnur

(2016) menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap

belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh A Firman Hasnur (2016) dan Mutia

(2017) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belaja

modal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh R.Budi Hendaris (2012)

dan Rifqi Noveandra Hasbullah (2016) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus

tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2016) menunjuukan

bahwa lain-lain pendapatan asli berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan



x

x

penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Noveandra Hasbullah (2016) menunjukkan

bahwa lain-lain pendapatan asli tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Pemerintahan Daerah

Jawa Barat)”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah

yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Masih ada pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan belanja modal

pada APBD untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana

yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta

pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Belanja modal lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai bukan untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana melainkan belanja

modal digunakan untuk pengadaan seragam bagi pengurus rukun tetangga

(RT), rukun warga (RW), untuk belanja pegawai dan belanja modal lebih

banyak dialokasikan Pemda.

3. Dampak yang akan ditimbulkan apabila daerah tidak menggunakan anggaran

belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana

maka timbulnya berbagai masalah yang dihadapi masyarakat
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1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pajak daerah di Jawa Barat pada tahun 2014-2018.

2. Bagaimana retribusi daerah di Jawa Barat pada tahun 2014-2018.

3. Bagaimana belanja modal di Jawa Barat pada tahun 2014-2018.

4. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pada tahun

2014-2018.

5. Seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal pada tahun

2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pajak daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Jawa

Barat pada tahun 2014-2018.

2. Untuk mengetahui retribusi daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Jawa

Barat pada tahu 2014-2018.

3. Untuk mengetahui belanja modal pada Badan Pemeriksa Keuangan Jawa

Barat pada tahun 2014-2018.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal

pada Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat pada tahun 2014-2018.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap belanja

modal pada Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat pada tahun 2014-2018.
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1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman

serta memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh

mana pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal di Badan

Pemeriksa Keuangan pada tahun 2014-2018.

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat kesesuaian antara

teori dengan praktek khususnya terkait dengan belanja modal, serta

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan

manfaat baik untuk penulis, instansi pemerintah, maupun bagi pembaca pada

umumnya.

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

a. Sebagai pengalaman yang berharga karena penulis memperoleh

gambaran secara langsung mengenai teori-teori pajak daerah dan

retribusi daerah terhadap belanja modal dan bagaimana

pelaksanaannya dalam dunia praktek.

b. Dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah

dipelajari, melengkapi temuan-temuan empiris, serta menambah

wawasan tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap belaja modal.
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c. Sebagai suatu sarana untuk memenuhi wawasan keilmuan,

khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu dan

info terkini dalam perkembangan akuntansi itu sendiri.

d. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program

studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi

Pemerintah selaku pengelola keuangan daerah, dalam mengelola belanja

modal, sehingga Pemerintah bisa lebih optimal dalam mengelola

sumber-sumber penerimaan daerah dan seterusnya bisa lebih meningkatkan

kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan

referensi khususya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang

sama yaitu pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja

modal.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada

para pembaca mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

belanja modal.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Data yang digunakan penulis adalah data sekunder, maka penulis

mengambil data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan

Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Moch. Toha No. 164, Pelindung

Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40252. Untuk memperoleh

data yang diperlukan sesuai obyek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan

penelitian pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan keperluan data yang

dibutuhkan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber

penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena

penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila

didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat,

daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus

menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Sumber-sumber daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 18

bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.”
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Menurut Halim (2011:101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan

menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang

dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Pendapatan Asli Daerah yang selain pajak, retribusi daerah, dan

Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa

giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi,

potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan,

pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan bentuk lain

sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan ataujasa oleh daerah.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber

penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena

penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila
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didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat,

daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus

menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Sumber-sumber daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap

dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 18

bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim (2011:101) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan

menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang

dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”

Pendapatan Asli Daerah yang selain pajak, retribusi daerah, dan

Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa

giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi,
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potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan,

pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan bentuk lain

sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan ataujasa oleh daerah.

2.1.1.3 Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana

yang diataur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, yaitu:

1. Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan

yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya

sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang

dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk

pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan

sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Kewenangan

pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang dimiliki dan

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik

merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan

kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu,

pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap

menempatkan sesuai dengan fungsinya.

Pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu:
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1. Pajak provinsi; dan

2. Pajak kabupaten/kota.

2. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah

menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau

karena memperoleh pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah

bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu

pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau

harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi

ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan

yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu.

Retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan

oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan

atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha
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Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan

oleh perintah dengan menganut prinsip komersial.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu oleh pemerintah daerah

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.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan

pendapatan daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan

bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kekas daerah,

baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif

pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah

suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah,

memberi jasa,menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan

mengembangkan perekonomian daerah.

Jenis pendapatan ini diperinci menurut obyek pendapatan yang

mencakup:
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a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
negara/BUMD; dan

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

4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah

pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak

daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha

daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah

untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi

dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan,

atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Jenis pendapatannya meliputi objek pendapatan berikut:

a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh
daerah.

f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing.

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

h. Pendapatan denda pajak

i. Pendapatan denda retribusi

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
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k. Pendapatan dari pengembalian

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

o. Hasil pengelolaan dana bergulir

2.1.1.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah,

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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2.1.1.5 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut ketentuan (Purnomo,

2009) adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusah dan Daerah (Pasal 6) bahwa

Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah:

a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
b. Retribusi Daerah (RD)
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari

Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari:

a. Sumbangan dari pemerintah
b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
c. Pendapatan lain-lain yang sah

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

PAD = HPD + RD + PLPD + LPS
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Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih

rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahun relatif meningkat namun masih

kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya

potensi PAD disebabkan oleh beberapa faktor (Erry, 2005) yaitu:

1. Banyak sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar tetapi digali oleh
instansi yang lebih tinggi.

2. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan

pungutan lainnya.
4. Adanya kebocoran-kebocoran atau kolusi.
5. Biaya pemungutan masih tinggi.
6. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi

penerimaan PAD.
7. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik

besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya.
8. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Upaya dalam peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui

langkah-langkah sebagai berikut (Kustiawan, 2005):

1. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan usaha-usaha

untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang

lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek personalia.

Pelaksanaan upaya melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi
pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), yaitu dengan
cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak
daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1999.

b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah;
c. Memperbaiki dan menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi

maupun operasional.
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d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.
e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.
f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
g. Memperbaiki sarana dan juga prasarana pungutan yang belum memadai.

2. Upaya Ekstensifikasi (Penggalian sumber-sumber penerimaan baru)

Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah usaha-usaha menggali

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, namun tidak bertentangan

dengan kebijakan pokok nasional, yaitu pungutan pajak daerah yang

dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa

sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga melaksanakan fungsi fiskal

lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Penggalian sumber-sumber

pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi

biaya tinggi, sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah

melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi

masyarakat. Upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk

mempertahankan potensi daerah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan

secara berkelanjutan. Pelaksanaan upaya melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Mengadakan peninjauan terhadap Perundang-undangan yang berlaku
kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarif sesuai dengan
kemampuan masyarakat.

b. Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat  

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang

penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah
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bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada

kewajiban masyarakat terhadap Negara, maka perlu dikaji kembali pengertian

wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada

masyarakat. Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak melalui peningkatan

system pemungutan, sistem pengendalian, dan pengawasan atas pemungutan

pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi serta

peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya

pemungutan.

Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah

dilarang: menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan

ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang

menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan

kegiatan ekspor impor (UU No. 33 Tahun 2004).

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tahun

2016, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan

perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

daerah.
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Menurut Siahaan (2010), pajak daerah merupakam pajak yang ditetapkan

oleh pemerintah daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan

oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dalam

dalam melaksanakan peyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah merupakan 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.

Menurut Pahala (2010:10) dalam jurnal Sunanto (2015), pengertian pajak

daerah yaitu pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di daerah karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi

dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diberi

kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak

daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan

peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan

rumah tangga pemerintah daerah tersebut.
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2.1.2.2 Ciri - Ciri Pajak Daerah

Ciri - ciri pajak daerah yang dikemukakan oleh Kaho (2007:130) adalah

sebagai beikut:

a) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah
sebagai pajak daerah.

b) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang

c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan
Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.

d) Hasil pemungutan daerah digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah taau untuk membiayai
pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.1.2.3 Jenis - Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Pasal 2 Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak

terdiri dari:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga montel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah, penginapan dan

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

(sepuluh).
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2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa

boga/katering.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah ebnda. Alat, perbuatan, atau media yang dibentuk

dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganurkan, mempromosikan, atau untuk

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan,

yang dapat dilihat, diaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati

oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan
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Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan teaga

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber

lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari

sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan

perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah

keadaan tidak bergerak sutau kedaraan yang tidak bersifat

sementara.

8. Pajak Air Tanah
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Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam

lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang buruan walet adalah pajak atas kegiatan

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung

walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia

fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan

collocalia linchi.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran adalah

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah

dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan.atau peairam perdalaman dan/atau laut.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
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Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan

oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan

adalah ahk atas tanah, termasuk hal pengelolaan, beserta bangunan

di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang

pertanahan dan bangunan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016, Subyek

pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

2.1.2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan

pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah yaitu:

1. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%

2. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10%

3. Tarif pajak hiburan paling tinggi 35%, khusus untuk hiburan berupa
pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam,
permainaan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa tarif pajak
hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75%, khusus hiburan kesenian
rakyat/tradisional tarif pajak ditetapkan paling tinggi 10%.

4. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar25%
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5. Tarif penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10%. Penggunaan
tenaga listrik sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi
dan gas alam tarif pajak penerangan ditetapkan paling tinggi 3%.
Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak
penerangan paling tinggi sebesar 1,5%.

6. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan pajak paling
tinggi sebesar 25%.

7. Pajak tarif parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%

8. Pajak air tanah ditetapkan pajak paling tinggi 20%

9. Pajak sarang burung walet ditetapkan pajak paling tinggi sebesar 10%

10. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan
pajak paling tinggi sebesar 0,3%

11. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling
tinggi sebesar 5%

12. Tarif pajak rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

13. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

14. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi
sebesar sebesar 10%. khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan
bermotor untuk bahan bakar kendaraan dapat ditetapkan paling
sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan
bermotor untuk kendaraan pribadi.

15. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi
sebagai berikut:

a) Penyerahan pertama sebesar 20%

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak yang ditetapkan

paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%

b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

16. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan paling tinggi

sebagai berikut:
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a) Untuk kepemilikan kendaran bermotor pertama paling rendah
sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%

b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya
tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan
paling tinggi sebesar 10%

Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemdam

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang

ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah 0,5%

dan paling tinggi 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat

dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling

tinggi sebesar 0,2%.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan

pajak untuk setiap Pajak Daerah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem

pemungutan pajak. Sebagaimana yang tertera dibawah ini:

a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak

b. Ditetapkan oleh kepala daerah

c. Dipungut oleh pemungutan pajak

2. Pemungutan Pajak Daerah
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Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses

pemungutan pajak, antara lain:

a. Percetakan formulir perpajakan

b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak

c. Penghimpunan data obyek dan subyek pajak

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun

yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:

a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

b. Surat Keputusan Pembetulan

c. Surat Keputusan Keberatan

d. Penulisan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran
pajak

2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Tata Cara Pemungutan

Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 yaitu sistem

official assessment dan sistem self assessment (Suandy, 2011:231).

1. Sistem official assessment
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Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala

Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak

menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan

pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD) pada kantor pos atau bank. Jika wajib pajak tidak membayar

atau kurang bayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Sistem self assessment

Pada sistem self assessment ini wajib pajak menghitung,

membayar, melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang.

Dokumen yang yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

pajak yang terutang. Jika wajib pajak tudak atau kurang bayar atua

salah hitung atua salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih

menggunakan SPTD.

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan besar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis

pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak

pusat. (Mariot Siahaan, 2013).

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
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2.1.3 Retribusi Daerah

2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengertian

retribusi daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan pribadi atau badan”.

Menurut Siahaan (2013:6) retribusi daerah adalah sebagai berikut :

“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”

Kemudian menurut Yudiyanto (2012:45) menyatakan bahwa retribusi
daerah ialah :

“Suatu pungutan atas dasar atau layanan yan diberikan oleh pemerintah

kepada wajib retribusi, sehingga pendapatan dari retribusi daerah tidak lepas dari

kualitas pelayanan dan retribusi dikenakan hampir pada semua fungsi pelayanan

dan administrasi pemerintahan”.

Dari pernyataan diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa retribusi daerah

adalah suatu pungutan atas dasar jasa atau layanan yang diberikan oleh

pemerintah atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh

pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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2.1.3.2 Tujuan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal tersebut

tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan

masyarakat dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki

persamaan pokok dalam hal tujuan dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai

berikut:

1. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan

tujuan utama.

2. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang

merupakan tujuan tambahan.

2.1.3.3 Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai

pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi

terhadap PAD akan tinggi atau besar pula.

Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh,

retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan daerah
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Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu

memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka

pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya

turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta pemerintah

pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian

bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk

apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

2. Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika

sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya

dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu

sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi

daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan

lancar.

3. Sarana stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan

perekonomi daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya

penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

4. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka

pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan

tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf

hidup masyarakat.
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Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah dengan sistem

ekonomi desentralisasi. Jika semua fungsi di atas berjalan dan berlaku baik di

tiap-tiap daerah di Indonesia, secara agregat akan memengaruhi perekonomian

bangsa. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin saja terjadi berbagai

kendala atas pemungutan retribusi. Kendala tersebut antara lain:

1. Keengganan objek retribusi untuk membayar iuran pungutan. Hal

tersebut bisa terjadi di pasar, sebagai contoh : Pedagang enggan

membayar pungutan retribusi dengan alasan karena ada

ketidaksesuaian antara besar retribusi yang dibayarkannya dengan

fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2. Sering terjadinya perpindahan lokasi usaha obyek retribusi.

Contohnya, para pedagang sering berpindah-pindah lokasi

berdagang sehingga mempersulit proses pemungutan retribusi.

2.1.3.4 Ciri - Ciri Retribusi Daerah

Retribusi memiliki beberapa ciri-ciri yang hampir sama dengan pajak,
yaitu :

1. Dipungut oleh pemerintah daerah
2. Merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis.

Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi,
namun dirinya tidak akan memperoleh pelayanan atas jasa yang disediakan
pemerintah daerah.

3. Memiliki kontra prestasi
4. Dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa

yang telah disiapkan oleh negara atau pemerintah daerah
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2.1.3.5 Sifat Retribusi

Dalam pelaksanaannya, retribusi memiliki 2 sifat yaitu :

1. Retribusi yang bersifat umum. Bersifat umum berarti berlaku secara

umum. Maksudnya, pungutan retribusi memiliki sifat berlaku umum

bagi siapa pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari

jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi

dengan sifat umum : Pedagang yang ingin melakukan kegiatan

perdagangan di dalam pasar dikenakan pungutan retribusi meski

misal ia hanya berjualan untuk 1 hari saja.

2. Retribusi yang bersifat khusus atau memiliki tujuan. Sifat pungutan

retribusi ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari jasa

yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya : Retribusi yang

dibayarkan seseorang untuk memperoleh akta kelahiran.

2.1.3.6 Obyek Retribusi Daerah

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Berdasarkan kelompok jasa yang

menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah.

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum

tentang prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah. Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi diatur dalam Pasal 108 ayat (1), yang terdiri
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atas Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Hal ini membuat objek

retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini :

1. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa

yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum

pemerintahan.

2. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah,

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain

meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah

daerah, penyediaa tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan,

tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

3. 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, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan,pada

dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus
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dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut

pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya

yang tidak selalu dapat, dicukupi dai sumber-sumber penerimaan

daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih

dipungut retribusi.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 150, disebutkan

bahwa jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi

Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daeran dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraan.

6. Retribusi dapat dipungut seara efektif dan efisien serta merupakan
salah satu sumber pendapatan aerah yang potensial.

7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha :

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.
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2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial

yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum

atau terdapatnya harta yang dimiliki/ diakuasi Daerah yang bisa

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;

2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi

kepentingan umum;

3. Biasa yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan

izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif

dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak

dibiayai dari Retribsui perizinan.

Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan

oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan

oleh perangkat pemerintah daerah tetapi tidak secara langsung misalnya oleh

BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai Undang-undang Nomor 18

Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan

objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak

merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan

badan usaha yang dimiliki daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri
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secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang

diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh peemrintah

daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah (Siahaan

2013:622).

2.1.3.7 Subyek Retribusi Daerah

1. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Subyek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa

umum.

2. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Subyek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

3. Subyek perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subyek ini dapat

merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.
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2.1.3.8 Jenis - Jenis Retribusi Daerah

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan

umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah

dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:

a. Retribusi Jasa Umum

b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4 menjelaskan

bahwasanya penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu

untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten atau kota disesuaikan dengan

kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi

jasa usaha untuk daerah Provinsi dan Kabupaten atau kota, dilakukan sesuai

dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian

jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi

perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110- 124, sebagaimana

dibawah ini:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6) Retribusi Pelayanan Pasar

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

11) Retribusi Pengolahan Limbah Air

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial

meliputi:
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1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai

disediakan oleh pihak swasta Jenis-jenis retribusi jasa usaha

saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

pasal 127-138, sebagaimana dibawah ini:

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/Villa.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

j) Retribusi Penyeberangan di Air.

k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan. 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.
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Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146 sebagaimana tertulis

dibawah ini:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3) Retribusi Izin Gangguan.

4) Retribusi Izin Trayek.

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.3.9 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum

ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas

pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan,

biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya

memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup

sebagian biaya. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya

pencetakan dan pengadministrasian.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan
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yang layak dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa

usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan

pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,

penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin

tersebut.

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah.

2.1.3.10 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan Tata Cara

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala

Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 39, pemungutan

retribusi tidak dapat diborongkan. Yang artinya seluruh proses kegiatan

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

pengertian ini tidak berarati bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama

dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,
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pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu

yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan

sebagian tugas penungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan

pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang,

pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut

dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen

lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

25 besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa

karcis, kupon dan kartu langganan.

2.1.3.11 Penagihan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1, 2, dan

3 yaitu:

1.Surat ketetapan retribusi dan penagihannya merupakan dasar penagihan
retribusi.

2.Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak
dibayar atau kurang pembayaran, maka atas jumlah retribusi yang tidak
dapat dibayarkan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh perseratus).

3.Hak untuk melakukan penagihan retribusi termasuk denda administrasi
tambahan dan biaya penagihan kadaluarsa setelah lampau 3 (tiga) tahun
terhitung sejak retribusi terhutang.
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2.1.3.12 Keberatan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 1, 2, 3, 4,

5, dan 6 yaitu :

1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas ketetapan retribusi.

2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan tertentu.

3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi.
Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan
retribusi tersebut.

4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal ketetapan retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 dan ayat 3 tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan.

6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

2.1.3.13 Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1, 2 dan 3

yaitu:

1. Walikota dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan
retribusi.

2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana di maksud ayat 1
diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi, situasi
dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

3. Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan
oleh Walikota dalam suatu Keputusan Walikota.
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2.1.3.14 Pembinaan, Pengawasan dan Penyelidikan Retribusi Daerah

Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 45 mengatakan bahwa

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 50 (lima puluh) dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana dibidang

Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Untuk Penyidikan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

Pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

1. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini oleh alat

penyidik dan penuntutan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat penyidik sebagaimana yang

dimaksud ayat 1 berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindakan pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka.
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d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang dan atau tempat
kejadian peristiwa (TKP).

f. Memanggil seseorang untuk di dengar atau diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

g. Mendatangi saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindakan
pidan dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

3. Penyidikan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2.1.3.15 Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2013:638) perhitungan retribusi adalah sebagai
berikut :

“Besarnya retribusi yang terutang leh orang pribadi ata badan yang

menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan

tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Dengan demikian, besarnya
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retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan

jasa”

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan

dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Misalnya berapa kali masuk tempat

rekreasi, berapa kali/ berapa jam parkir kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi,

adapula penggunaan jasa yang tidak dapat diukur dengan mudah, apabila tingkat

penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir

berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus yang dimaksud

harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan jasa tersebut.

Menurut Siahaan (2013:639) Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah

atua persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retriusi

daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi

menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan

sasaran penetapan tarif retribusi.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan

bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan

tarif retribusi dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian.
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Menurut Siahaan (2013:642) Besarnya retribusi daerah yang harus

dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan

dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkst penggunaan jasa dengan

rumus berikut ini:

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa

2.1.3.16 Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan

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

pengertian ini buka berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama

dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif falam proses pemungutan retribusi,

pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang

karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian

pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga

adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan

penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Menurut Siahaan (2013:650) “Retribusi dipungut dengan menggunakan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan”

SKPD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok

retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk,
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kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajin retribusi tertentu tidak membayar

retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang

yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan

Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Penagihan

retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

2.1.3.17 Pelaporan Retribusi

Pelaporan retribusi dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan Peraturan

yang mengatur secara umum tentang pelaporan terhadap retribusi terdapat dalam

pernyataan Standar Akutansi Pemerintahan Nomor 1 Paragraf 8 tentang Penyajian

Laporan Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) menyatakan

bahwa “Unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.”

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan
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kepadanya dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintaha. Laporan keuangan disajikan

sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Retrbusi merupakan bagian dari

Pendapatan Asli Daerah dan merupakan bagian dari pos Laporan Keuangan dan

disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha Sendiri ditentukan dalam Pasal 127

Undang-undang No. 28 Tahun 2009, yaitu Retribusi :

a. Pemakaian kekayaan daerah;

b. Pasar grosir dan/atau pertokoan;

c. Tempat pelelangan;

d. Terminal;

e. Tempat khusus parkir;

f. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

g. Retribusi rumah potong hewan;

h. Pelayanan kepelabuhan;

i. Tempat rekreasi dan olahraga;

j. Penyebrangan di air; dan

k. Penjualan produksi usaha daerah.
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2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Definisi Belanja Modal

Definisi Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

“Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya

melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai klasifikasi belanja daerah

dimana menyebutkan kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan

terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja

langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen

yaitu: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Modal.

Menurut Halim (2012:101) menyatakan bahwa: “Belanja modal

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal

dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan,

bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya".

Menurut Bachtiar Arif dkk (2010:188), pengertian Belanja Modal adalah

belanja yang tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah.

Dapat disimpulkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang

digunakan untuk memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang
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nantinya dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi

batas kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti

peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Menurut Perdirjen

Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila

pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya

yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas, pengeluaran tersebut

melebihi batasan minimum kapitalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan

pemerintah, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan

manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya

meminimalisasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan harapan

konsumen (Kasyati, 2015).

2.1.4.2 Jenis - Jenis Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal meliputi antara

lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung/ bangunan, peralatan dan asset

tidak berwujud Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap

pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap

lainnya.

Rumus Belanja Modal sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan & Mesin +

Belanja Gedung & Bangunan + Belanja

Jalan, Irigasi & Jaringan + Belanja Aset

Lainnya
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Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

1) Belanja Modal Tanah  

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah,

pengasongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat,

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal tanah adalah: “Pengeluaran

atau biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan,

penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan,

perataan, pematangan tana, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya

sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap

pakai”.

Komponen belanja modal tanah, yaitu:

a. Belanja modal pembebasan tanah;

b. Belanja modal pembayaran honor tim tanah;

c. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah;

d. Belanja modal pengurangan dan pematangan tanah;

e. Belanja modal biaya pengukuran tanah;

f. Belanja modal pengadaan perjalanan tanah.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan
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kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal peralatan dan mesin adalah:

“Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/

penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris

kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas dan sampai peralatan

dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai”.

Komponen belanja modal peralatan dan mesin, yaitu:

a. Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin;

b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis

peralatan dan mesin;

c. Belanja modal sewa peralatan dan mesin;

d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin;

e. Belanja modal perizinan peralatan dan mesin;

f. Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin;

g. Belanja modal perjalan peralatan dan mesin.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan

bangunan dalam kondisi siap pakai.
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Komponen-komponen belanja modal gedung dan bangunan, yaitu:

a. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan;

b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung

dan bangunan;

c. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan;

d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung;

e. Belanja modal perizinan gedung dan bangunan;

f. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

gedung dan bangunan;

g. Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan.

h. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/

penggantian/ peningkatan serta perawatan, dan termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan

irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal jalan, irigasi dan

jaringan adalah: “Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk

pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/

pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan

jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan

dimaksud dalam kondisi siap pakai”.
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Komponen-komponen belanja modal jalan, irigasi, dan

jaringan, yaitu:

1. Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan;

2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis

jalan dan jembatan;

3. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan;

4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;

5. Belanja modal perizinan jalan dan jembatan;

6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

jalan dan jembatan;

7. Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan;

8. Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan;

9. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola eknis

irigasi dan jaringan;

10. Belanja modal sewa peralatan dan irigasi dan jaringan;

11. Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan

jaringan;

12. Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan;

13. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama,

irigasi dan jaringan;

14. Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan.

4) Belanja Modal Fisik/Aset Lainnya  

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan
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untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan serta perawatan

terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja

modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan

jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli,

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk

meseum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Halim (2012:73), belanja modal fisik lainnya adalah:

“Pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/

penggantian/ peningkatan penmbangunan/ pembuatan serta perawatan

terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja

modal tanah, peralatatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi

dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah purbakala dan barang untuk

museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah”.

Komponen-komponen belanja modal fisik lainnya, yaitu:

a. Belanja modal bahan baku fisik dan lainnya

b. Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis fisik lainnya;

c. Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya;

d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya;

e. Belanja modal perizinan fisik dan lainnya;

f. Belanja modal jasa konsultan dan fisik lainnya.

Belanja modal dapat diukur menggunakan rumus:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +

Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,

Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap

(Erlina, dkk 2015)
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Menaikkan belanja modal adalah perkara sangat penting karena

meningkatkan produktivitas perekonomian. Semakin banyak belanja modal

semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Basri, 2015). Belanja modal

berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan

lapangan kerja. Sebaliknya, belanja barang tidak terlampau mampu menghela

pertumbuhan ekonomi. Belanja barang bahkan menjadi wilayah empuk bagi

bersemainya praktik korupsi melalui penggelembungan harga. Upaya menaikkan

belanja modal jelas harus disertai dengan meningkatnya kemampuan pemerintah

pusat dan daerah menyerap anggaran. Salah satu caranya adalah dengan

mempercepat proses tender untuk proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran

belanja modal, dengan begitu proyek-proyek itu pun cepat bergulir dan roda

ekonomi bergerak (Basri, 2015).

Menurut Iskandar (2012:12) menjelaskan pengeluaran modal atau capital

expenditure sebagai arus kas keluar yang digunakan untuk memperoleh aktiva

baru atau merekondisi aktiva yang sudah ada sehingga akan dapat menambah

umur ekonomis aktiva bersangkutan.

2.1.4.3 Peranan Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
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Pemerintah (SAP), mengungkapkan mengenai Belanja Modal. Belanja modal

adalah pegeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara

lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset

tak berwujud”.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya

memberikan keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan manfaat

ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya

yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja modal

merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah dijadikan salah satu indikator

produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka

pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas

publik.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan

prasyarat utama dalam memberikan standar pelayanan minimum untuk

masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah

untuk menbangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang relatif

besar diharapkan memiliki efek jangka panjang khususnya bagi daerah.

Belanja modal merupakan komponen dari belanja daerah yang terdapat

pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana belanja

modal merupakan output APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan
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khususnya Indeks Pembangunan Manusi (IPM). Sifat belanja modal yang berupa

aset tetap dan bernilai manfaat jangka panjang menjadikan belanja modal sebagai

modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor kesehatan,

pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat karena mempercepat akses

hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan

(Lugastoro,2013). Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh

pemerintah yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Kegiatan belanja modal merupakan bagian dari satu bentuk pengolahan

keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, tatt pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat

untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari kegiatan belanja modal adalah 5

(lima) tepat yaitu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat

harga (Halim, 2014:229). Dengan demikian pengalokasian belanja modal

dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya digunakan untuk pengadaan aset

tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria tersebut yaitu tepat mutu, tepat

jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Menurut Fiona Devi Purwanto

(2013:9) “Secara teoritis ada 3 cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan

membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli”.

2.1.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja daerah

menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan
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belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung yang dipengaruhi secara

langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Belanja

langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi Belanja Modal dalam APBD

merupakan konponen belanja yang sangat peting karena realisasi atas efek jangka

panjang dalam mewujudkan pembangunan insfrastruktur untuk menggerakan roda

perekonomian daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang teah dilakukan untuk

mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal, menurut Laia

Nurhidayati dan Yaya (2013) beberapa aspek telah diidentifikasi sebagai faktor

yang mempengaruhi belanja modal suatu daerah seperti pendapatan asli daerah,

efiseien daerah, efektifitas anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran, dana

perimbangan (Dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu

untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kepada masyarakat. Indikator kemandirian daerah adalah sumber penerimaan

murni daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD terdiri dari

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada peneliian yang dilakukan oleh

Legrezi dan Milas (2011) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka oanjang

dana transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana

transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil
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penelitian Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini, dimana

kecenderungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat

menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa belanja

modal juga dipengaruhi oleh sumber penerimaan dana transfer berupa dana

perimbangan dari pemerintah pusat.

Abdullah (2012) memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang

mempengaruhi alokasi untuk belanja modal yaitu faktor lingkungan terdiri dari

kondisi yang tidak baik terprediksi sebelumnya seperti bencana alam, sosial,

political cultures, budget actor. Faktor keuangan terdiri dari pergeseran antar

kelompok atau antar jenis anggaran, pendapatan , dan pembiayaan. Faktor

organisasional diantaranya terdapat kebijakan pemerintah, arah dan strategi dalam

pengangguran, regulasi, prosedur perencanaan anggaran.

Menurut Gaghauna, Saerang & Warongan (2016) faktor utama yang

mempengaruhi belanja modal adalah kualitas SDM, pemahaman mengenai tugas

pokok dan fungsi pejabat pelaksanaan kegiatan dan penyedia barang atau jasa,

ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan,

komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus

menerus.
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2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan

daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara

meningkatkan pengalokasian belanja modal seperti pembangunan infrastruktur

daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan pulik, serta meningkatkan

pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Salah satu faktor yang digunakan

untuk meningkatkan belanja modal dari segi keuangan yaitu melalui pendapatan.

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber

pendapatan daerah yang baik berasal dari pemerintah pusat untuk menyediakan

sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah yaitu melalui

penerimaan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah mempunyai kontribusi

terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang

diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah,

dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk belanja modal

yang dapat digunakan untuk melengkapi aset daerah (Hasbullah,2017).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016, pajak

daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan,
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah.

Sumber pajak daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk

memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak daerah merupakan sumber

pendapatan daerah yang digali potensinya dengan cara memungut,

mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah

diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal

yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik.

2.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Definisi Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

“Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya

melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.
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Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan

pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk

meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk

kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Salah satu

faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi keuangan yaitu melalui

pendapatan. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai

sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat

maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk

menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri

yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah. Retribusi

Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang

pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan

jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan

yang berlaku. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah

juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan

pengalokasian Belanja Modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana

kepada masyarakat (Mamonto dan Tolosang, 2014).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah

terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah

harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan
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guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Jika penerimaan Retribusi Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap

Belanja Modal pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran yang diajukan

adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63), hipotesis adalah: “… jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penerimaan pajak
meningkat

PAD meningkat

Belanja modal
meningkat

Penerimaan retribusi
meningkat

PAD meningkat
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H1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan

masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dilakukan

suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini berdasarkan

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Data yang

diperoleh melalui penelitian ini adalah data empiris (teramati) yang mempunyai

kriteria tertentu yaitu valid. Tujuan dan kegunaan penelitian secara umum yaitu

bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan”.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah

deskriptif kuantitatif. Menurut Moh. Nazir (2014:43) metode penelitian deskriptif

adalah: “…suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada

masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah membuat deskriptif,
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gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Menurut Sugiyono (2017:8), metode kuantitatif adalah: “ metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk

menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan di analisis. Menurut

Sugiyono (2016:38), objek penelitian adalah sebagai berikut: “Suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pajak daerah

dan retribusi daerah sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai

variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan.
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3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi

3.3.1 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah

dan belanja modal daerah Jawa Barat yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan

periode 2014-2018.

3.3.2 Unit Observasi

Unit observasinya adalah laporan anggaran pendapatan dan belanja

daerah Jawa Barat periode 2014-2018 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa

Keuangan.

3.4 Definisi Variabel

Menurut Sugiyono (2017:38), variabel penelitian adalah: “… segala

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”.
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3.4.1 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen adalah: ”…variabel

yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam

bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya

atau timbulnya variabel independen (terikat)”. Variabel independen dalam

penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah .

3.4.2 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel dependen adalah: “ variabel yang

sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa

Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas”.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan oleh penulis

adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah:

“Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya

melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.
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3.5 Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis data dan

indikator dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu,

proses ini juga dimaksud untuk menentukan skalah pengukuran dari

masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat

bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Berikut adalah operasionalisasi

variabel dalam penelitian ini :

1. Pajak Daerah (X1)

2. Retribusi Daerah (X2)

3. Belanja Modal (Y)

Agar lebih jelas untuk mengetahui variabel penelitian yang digunakan

penulis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Operasional Variabel Independen

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala

Pajak

Daerah

(X1)

Pajak daerah adalah
kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat
memaksa berdasarkan
peraturan
perundang-undangan,

%100
Daerah Pendapatan

DaerahPajak x
Rasio
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Retribusi
Daerah

(X2)

dengan tidak
mendapatkan imbalan
secara langsung dan
digunakan untuk
keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
daerah.

(Perda No 6 Tahun 2016)

Retribusi daerah
adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus
disediakan dan/atau
diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau
badan.

(Undang-Undang No 28
Tahun 2009) %100

Daerah Pendapatan
Daerah Retribusi x

Rasio

Tabel 3.2

Operasional Variabel Dependen

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala

Belanja Modal

(Y)

Belanja modal
merupakan belanja
pemerintah daerah
yang manfaatnya
melebihi 1 tahun
anggaran dan akan
menambah aset atau
kekayaan daerah dan
selanjutnya akan

%100
Daerah Belanja
Modal Belanja x

Rasio
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menambah belanja
yang bersifat rutin
seperti biaya
pemeliharaan pada
kelompok belanja
administrasi umum

PP Nomor 71 Tahun
2010

3.6 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun

2014-2018. Adapun Kabupaten/Kota yang menjadi populasi penelitian dapat

dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.3

Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

NO Nama Kabupaten/Kota

1. Provinsi Jawa Barat

2. Kabupaten Bandung

3. Kabupaten Bandung Barat

4. Kabupaten Bekasi

5. Kabupaten Bogor

6. Kabupaten Ciamis

7. Kabupaten Cianjur

8. Kabupaten Cirebon

9. Kabupaten Garut

10. Kabupaten Indramayu

11. Kabupaten Karawang

12. Kabupaten Kuningan

13. Kabupaten Majalengka

14. Kabupaten Pangandaran



lxxxiv

lxxxiv

15. Kabupaten Purwakarta

16. Kabupaten Subang

17. Kabupaten Sukabumi

18. Kabupaten Sumedang

19. Kabupaten Tasikmalaya

20. Kota Bandung

21. Kota Banjar

22. Kota Bekasi

23. Kota Bogor

24. Kota Cimahi

25. Cirebon

26. Kota Depok

27. Kota Sukabumi

28. Kota Tasikmalaya
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3.7 Teknik Sampling dan Sampel Penelitian

3.7.1 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) “Teknik sampling adalah teknik

pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam

penelitian”. eknik sampling adalah pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua

yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Secara skematis, teknik

macam-macam sampling ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Macam-Macam Teknik Sampling

Teknik Sampling

Probability Sampling
Non-probability
Sampling

1. Simple random
sampling

2. Proportionate
stratified random
sampling

3. Disproportionate
stratified random
sampling

1. Sampling
sistematis

2. Sampling kuota

3. Sampling
Insidental
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Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah

non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2016:82) definisi non-probability sampling adalah:

“Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi

untuk dipilih menjadi sampel”.

Menurut Sugiyono (2016:82) “Sampling jenuh adalah teknik penentuan

sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel”.

3.7.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah: “ bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil

dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)”.

Dalam penelitian ini penulis memilih sample dengan menggunakan

sampling jenuh karena sesuai dengan objek penelitiannya, sampel penelitian ini

adalah data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014,

data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015, data

laporan realisasi aggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016, data laporan

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 dan data laporan

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 pada Badan

Pemeriksa Keuangan.
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3.8 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.8.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Menurut Sugiyono (2017:137), data sekunder adalah: “sumber yang tidak

langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain

atau lewat dokumen”. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

laporan target realisasi dan penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu

2014-2018. Data tersebut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.

3.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu

data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap

besaran variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh langsung

dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui

internet yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintah

di daerah Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2014-2018 yaitu

http://www.djpk.kemenkeu.go.id.

Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini,

penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Riset Internet (Online Research)

Pengumpulan data observasi dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi

APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut

http://www.djpk.kemenkeu.go.id
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diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah di daerah Jawa Barat di Tahun Anggaran 2014-2018 yaitu

http://www.djpk.kemenkeu.go.id.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dimaksudkan sebagai cara mendapatkan landasan teoristis yang

dapat dijadikan pedoman dalam mendapatkan teori yang didapat dengan

praktik di lapangan, yaitu membaca literature yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti, membaca buku-buku dan artikel-artikel dengan

masalah yang diteliti.

3.9 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:147), analisis data adalah: “mengelompokkan

data berdasarkan variabel dan jenis reponden, mentabulasi data berdasarkan

variabel dari seluruh responden, menyajikan data berdasarkan data tiap variabel

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan verifikatif dengan

dilanjutkan pengujian hipotesis yang meliputi penetapan hipotesis, uji statistik,

yaitu dengan uji korelasi, regresi linier berganda, uji statistic t, uji statistic F, dan

koefisien determinasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan apakah variabel

bebas mempunyai hubungan dengan variabel terikatnya. Penetapan tingkat

http://www.djpk.kemenkeu.go.id
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signifikasi, dan diakhiri dengan penentuan dasar penarikan kesimpulan melalui

penerimaan atau penolakan hipotesis.

3.9.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:35), analisis deskriptif adalah: “suatu rumusan

masalah yang berkenaan dengan mengajukan pertanyaan terhadap keberadaan

variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri

sendiri)”. Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis retribusi daerah

sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen dalam

penelitian ini dengan cara menghitung rata-rata. Rata-rata hitung (mean) adalah

uatu nilai yang diperoleh dengan cara membagi seluruh nilai pengamatan dengan

banyaknya pengamatan dilakukan dengan langkah-langkah sebgai berikut :

Rumus rata-rata hitung (mean) :

Keterangan:

X = mean data

Xn = variabel ke n

n = banyaknya data atau jumlah sampel

n
XnXixxX 


...21
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3.9.2 Analisis Assosiatif (Verifikatif)

Menurut Moh. Nazir (2011:91), metode verifikatif adalah: “metode

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel

melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga

didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui hasil

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh retribusi daerah terhadap belanja

modal.

3.9.2.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus

terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik agar penelitian tidak bias dan untuk

menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi

klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, uji

heteroskedastisidas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah distribusi variabel

terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau

tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error

yang berdistribusikan normal. Uji normalitas juga untuk melihat apakah
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model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah

memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Menurut Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan dapat

dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya (Asymtotic Significance),

yaitu:

 Jika probabilitas > 0.05 maka distribusi dari populasi adalah normal

 Jika probabilitas < 0.05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal

Dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada normal P Plot of

Regression Standardlized Residual variabel independen, maka :

 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi

normalitas.

 Jika data menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti arah garis diagonal,

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Uji ini

merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel independen

saling berkolerasi tinggi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya
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multikolinieritas pada model regresi dapat dilihat dari tolerance Value atau

Variance Inflation Factor (VIF). Berikut ini adalah dasar acuannya:

 Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan

  bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam

model regresi.

Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan

bahwa   ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model

regresi

.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang berjenis

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Situasi Heteroskodastisitas akan menyebabkan penaksiran

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat

menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Agar

koefisien-koefisen regresi tidak menyesatkan, maka situasi

Heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

Uji statistik yang digunakan adalah Uji Scatterplot dilakukan dalam
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program SPSS. Uji Scatterplot digunakan untuk mendeteksi ada atau

tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu Standardized Predicted

Value (ZPRED) sebagai nilai prediksi dengan residualnya Studentized

Residual (SRESID) sebagai nilai residualnya. Dimana sumbu Y adalah Y

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi -Y

sesungguhnya) yang telah di studentized.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji Scatterplot

yaitu:

 Jika ada pola, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas.

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

Heteroskedastisitas.

3.9.2.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Sugiyono (2010:250), uji t (t-test) melakukan pengujian

terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk
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mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap

variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain

dianggap konstan.

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Peneliti menetapkan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H()) dan

hipotesis alternatif (Ha).

Hipotesis nol (H()) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak

ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa

adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel

dependen.

Adapun rancangan pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai

berikut:

H()1 : (β1 = 0) : Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja

Modal.

Ha1 : (β1 ≠ 0) : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

H()2 : (β2 = 0) : Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Ha1 : (β1 ≠ 0) : Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah
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Kriteria untuk penerimaan atau penlokan sihpotesis nol (H()) yang

digunakan sebagai berikut:

H() diterima apabila : H() : βj = 0

Ha ditolak apabila : Ha : βj ≠ 0

Apabila H() diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel

independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan

sebaliknya apabila H() ditolak, maka hal ini diartikan bahwa variabel independen

secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

Guna mengetahui apakah secara parsial variabel independen bermakna,

dipergunakan uji t secara parsial dengan rumus:

Keterangan:

t = nilai uji t

r = koefisien korelasi

r2 = koefisien determinasi

n = jumlah sampel yang diobservasi

Menurut Ghozali (2011), hasil hipotesis ������� dibandingkan dengan

��th�� dengan kriteria uji sebagai berikut:

a. Jika �������>��th�� pada α = 5 % atau ��������< ���th�� atau P value (sig)

2hitung
1

2t
r

nr
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<α maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh),

b. Jika ������� <��th�� α = 5 % atau ��������> ���th��atau P value (sig) >α

maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh).

3.9.2.3 Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis)

Analisis regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel

independen (X) dan variabel dependen (Y), dimana dari persamaan tersebut dapat

diketahui besarnya kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel

dependen (Y). Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen (Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah) dan 1 variabel dependen (Belanja Modal), sehingga

menggunakan persamaan regresi berganda.

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

Keterangan :

Y : Belanja Modal

a : Konstanta

b1, b2 : Koefisien Regresi untuk X1, X2

X1 : Pajak Daerah

X2 : Retribusi Daerah

ε : Faktor Lain (Faktor Pengganggu)

2211Y XbXba 
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3.9.2.4 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan dan digunakan untuk

mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama – sama

mempengaruhi variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011). Pengujian hipotesis

dengan menggunakan Uji F atau biasa disebut dengan Analysis of Varian

(ANOVA).Pengujian ANOVA atau Uji F dapat dilakukan dengan menggunakan

dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikan atau dengan membandingkan

������� dengan ��th�� . Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi f

pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (α =

5 %). Pengujian dengan tingkat signifikan pada table Anova<α= 0,05 maka Ho

ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikan pada tabel

Anova>α = 0,05, maka Ho diterima (tidak berpengaruh).

Pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2014:192) dapat digunakan

rumus signifikan korelasi signifikan ganda sebagai berikut :

Keterangan :

R = Koefisien Korelasi Ganda

k = Jumlah Variabel Independen

n = Jumlah Anggota Sampel

derajat kebebasan = (n – k – l )

�� �
���‴

(1 − ����(n − k − 1�
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Pengujian dengan membandingkan ������� dengan ��th�� dengan

ketentuan yaitu:

a. Jika Fhitung > Ftabel pada � t � atau P Value (sig) > a

maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh antara variabel x

dengan variabel Y.

b. Jika Fhitung < Ftabel pada t � t � atau P Value (sig) < a maka Ho

diterima dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel x

dengan variabel Y.

3.9.2.5 Uji Korelasi

Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan

antara korelasi kedua variabel dan ukuran yang dipakai untuk menentukan derajat

atau kekuatan hubungan korelasi tersebut. Pengukuran koefisien ini dilakukan

dengan menggunakan koefisien Person Product Moment (r). Menurut Sugiyono

(2017:183), teknik korelasi adalah:”…teknik korelasi ini digunakan untuk

mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data

kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel

atau lebih tersebut adalah sama”. Rumus korelasi Pearson Product Moment (r)

sebagai berikut:

  2222
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Keterangan:

Keterangan:

r = koefisien korelasi

n = banyaknya sampel yang diobservasi

X = variabel independen

Y = variabel dependen

Hasil perhitungan tersebut akan memberikan alternative, yaitu:

a. Apabila r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan kedua variabel tersebut

sangat lemah.

b. Apabila r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan kedua variabel tersebut

kuat dan positif.

c. Apabila r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan kedua variabel tersebut

lemah dan negatif.

Menurut Sugiyono (2013), agar dapat memberikan interprestasi

terhadap kuatnya hubungan tersebut, maka dapat digunakan pedoman

sebagai berikut :

Tabel 3.13
Pedoman Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199 Sangat Rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
O,80 – 1,000 Sangat Kuat
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3.9.2.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya,

koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai

berikut:

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R2 = Koefisien Korelasi yang dikuadratkan

Koefisien Determinasi (Kd) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi

sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel yang

digunakan dalam penelitian. Nilai Kd yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen

yaitu retribusi daerah terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

%1002  RKd
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3.10 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena yang sedang diteliti.

Model penelitian menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen dalam bentuk gambar.

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh

retribusi daerah terhadap belanja modal, maka hubungan antar variabel dapat

digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.2

Model Penelitian

Pajak Daerah

Belanja Modal

Retribusi Daerah
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

yang ada di Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2014-2018. Jumlah data yang

digunakan pada penelitian ini pada Provinsi Jawa Barat sebanyak 27 Kota/Kabupaten

yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi

Jawa Barat yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan selama periode 2014-2018

yang telah dipilih menggunakan metode sampling jenuh, karena semua sampel yang

ada di Provinsi Jawa Barat digunakan menyeluruh dan dianalisis. Sumber data yang

digunakan sekunder yaitu data yang diperoleh dari internet situs resmi

http://djpk.kemenkeu.go.id yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) periode 2014-2016.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup

strategis karena berada di daratan padat pulau Jawa, diapit oleh tiga provinsi besar

DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan provinsi Banten. Luas wilayah provinsi Jawa Barat 

http://djpk.kemenkeu.go.id
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44.354,61 Km2, dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Propinsi pada tahun

2000, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 35.764,26 Km2 (BPS, 2005).

Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9 °C di Puncak Gunung Pangrango

dan 34 °C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di

beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1
Peta Provinsi Jawa Barat

Dengan terbentuknya Propinsi Banten yang terpisah dari Jawa Barat sesuai

dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2000, maka provinsi Jawa Barat mencakup 27

Kabupaten dan Kota. Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdiri dari: 18

Kabupaten, yaitu: Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sukabumi, Ciamis, Cirebon,

Garut, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor, Cianjur,

Indramayu, Karawang, Pangandaran, Purwakarta, Subang, dan terdapat 9 kota, yaitu:
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Kota Bandung, Cimahi, Sukabumi, Banjar, Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, Bogor,

Depok. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 43.053.732 jiwa yang

mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915

jiwa (65,69 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 persen).

Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah

sebesar 0,41% di Kota Banjar. hingga yang tertinggi sebesar 11,08% di Kabupaten

Bogor.

Pertumbuhan urbanisasi di Provinsi tumbuh sangat cepat, khususnya disekitar

JABODETABEK (sekitar Jakarta). Jawa Barat memiliki tenaga pekerja

berpendididkan berjumlah 15,7 juta orang pada tahun 2001 atau 18 persen dari total

nasional tenaga pekerja berpendidikan. Sebagian besar bekerja pada bidang pertanian,

kehutanan dan perikanan (31%), pada industri manufaktur (17%), perdagangan, hotel

dan restoran (22,5%) dan sektor pelayanan (29%). Provinsi Jawa Barat memiliki

tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur termasuk di antaranya elektronik,

industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur dan industri pesawat. Juga panas

bumi, minyak dan gas, serta industri petrokimia menjadi andalan Jawa Barat.

Penyumbang terbesar terhadap GRDP Jawa Barat adalah sektor manufaktur (36,72%),

hotel, perdagangan dan pertanian (14,45%), totalnya sebesar 51,17%. Terlepas dari

adanya krisis, Jawa Barat masih menjadi pusat dari industri tekstil modern dan

garmen nasional, berbeda dengan daerah lain yang menjadi pusat dari industri tekstil

tradisional. Jawa Barat menymbangkan hampir seperempat dari nilai total hasil

produksi Indonesia di sektor non Migas. Ekspor utama tekstil, sekitar 55,45% dari
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total ekspor jawa Barat, yang lainnya adalah besi baja, alas kaki, furnitur, rotan,

elektronika, komponen pesawat dan lainnya.

Dikenal sebagai salah satu 'lumbung padi' nasional, hampir 23 persen dari

total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Tidak

dimungkiri lagi, Jawa Barat merupakan 'Rumah Produksi' bagi ekonomi Indonesia,

hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbangkan 15 persen dari nilai total

pertanian Indonesia. Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis,

jagung, buah-buahan dan sayuran, disamping itu juga terdapat komoditi seperti teh,

kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. Perternakannya

menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional.

4.1.2 Deskripsi Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

di Provinsi Jawa Barat

Pada tabel 4.1 merupakan pajak daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi

Jawa Barat periode 2014-2018.
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Tabel 4.1

Pajak Daerah

No
Kabupaten dan

Kota

Tahun
Rata-Rata

2014 2015 2016 2017 2018

1. Kabupaten
Bandung

298,589,031,519 340,007,248,935 380,710,099,448 464,592,767,806 468,478,520,169 390,475,533,575

2. Kabupaten
Bandung Barat 169,333,416,634 217,833,359,547 263,711,525,744 336,515,109,250 306,237,634,441 258,726,209,123

3. Kabupaten
Bekasi 1,113,294,365,232 1,378,570,537,096 1,463,289,721,728 1,535,105,690,019 1,656,040,118,349 1,429,260,086,484

4. Kabupaten
Bogor 1,131,443,649,696 1,285,337,123,681 1,520,926,774,877 1,786,132,725,164 1,969,519,761,542 4,753,870,006,992

5. Kabupaten
Ciamis 42,117,034,935 45,367,527,583 54,483,343,101 61,723,256,810 66,586,825,750 54,055,597,635

6. Kabupaten
Cianjur 112,456,708,556 122,680,619,746 131,691,899,621 170,746,314,804 192,762,034,684 146,067,515,482

7. Kabupaten
Cirebon 120,405,175,674 139,383,796,966 185,183,197,394 186,141,908,461 207,896,011,946 167,802,018,088

8. Kabupaten
Garut 64,490,559,906 74,195,746,325 83,398,777,015 113,025,412,527 128,132,223,278 92,648,543,810

9. Kabupaten
Indramayu 76,386,481,437 81,304,696,729 85,466,841,124 98,222,298,210 109,401,760,054 90,156,415,510

10. Kabupaten
Karawang 554,228,363,507 710,742,585,693 633,184,029,350 774,945,849,107 807,639,206,642 696,148,006,859

11. Kabupaten
Kuningan 48,484,240,665 58,450,803,077 67,933,204,387 79,630,915,285 88,075,990,758 68,515,030,834

12. Kabupaten
Majalengka 39,580,123,472 55,351,055,514 81,781,134,547 116,930,840,901 144,491,759,894 87,626,982,865

13. Kabupaten
Pangandaran 20,548,971,809 28,298,603,322 29,249,250,499 36,829,508,887 52,932,788,971 33,571,824,697

14. Kabupaten
Purwakarta 162,459,499,090 184,745,870,520 203,685,892,137 222,161,931,097 222,378,228,930 199,086,284,354

15. Kabupaten
Subang 88,667,002,202 106,066,366,358 139,913,553,133 188,645,108,263 177,849,840,446 140,228,374,080

16. Kabupaten
Sukabumi 175,407,679,336 186,582,724,718 205,356,201,323 263,812,074,314 235,667,581,514 213,365,252,241

17. Kabupaten
Sumedang 105,200,620,111 124,772,329,005 120,609,781,305 157,256,500,230 188,935,600,771 139,354,966,284

18. Kabupaten 44,253,007,593 47,066,450,845 51,887,872,254 61,573,250,536 66,943,909,448 54,344,898,135
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Sumber : Laporan Keuangan, data diolah

Tabel 4.1 di atas dapat diketahui pajak daerah pada Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 realisasi pajak daerah tertinggi adalah Kota Bandung dengan

jumlah realisasi sebesar Rp. 1,399,598,856,917, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 8,593,830,049.

2. Pada tahun 2015 realisasi pajak daerah tertinggi adalah Kota Bandung dengan

jumlah realisasi sebesar Rp. 1,494,147,377,053, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumah realisasi sebesar Rp. 8,679,806,385.

3. Pada tahun 2016 realisasi pajak daerah tertingi adalah Kota Bandung dengan

jumlah realisasi sebesar Rp. 1,709,807,582,556, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 9,658,474,480.

Tasikmalaya

19. Kota Bandung 1,399,598,856,917 1,494,147,377,053 1,709,807,582,556 2,175,084,126,326 2,160,150,277,316 1,787,757,644,033

20. Kota Banjar 8,593,830,049 8,679,806,385 9,658,474,480 9,950,578,785 11,994,708,990 8,228,590,337

21. Kota Bekasi 845,771,913,123 1,030,224,055,855 1,140,925,902,871 1,393,372,320,395 1,580,754,200,591 1,198,209,678,567

22. Kota Bogor 376,487,551,008 398,435,398,328 492,138,653,391 555,475,409,588 592,978,746,862 483,103,151,835

23. Kota Cimahi 91,795,256,385 112,124,306,126 112,060,908,223 165,391,683,082 134,770,330,583 123,228,496,879.

24. Kota Cirebon 103,861,450,433 117,658,371,997 138,705,843,662 158,012,826,430 175,790,551,559 138,805,808,816

25. Kota Depok 494,172,635,913 618,870,326,330 683,925,218,835 841,743,994,169 839,491,835,275 695,640,802,104

26. Kota
Sukabumi

28,399,453,587 29,688,546,027 41,565,643,464 43,365,617,424 55,741,158,384 39,752,083,777

27. s Kota
Tasikmalaya 73,187,386,571 83,214,133,255 95,111,832,229 107,452,892,030 120,013,770,765 95,796,002,970

Rata - Rata Keseluruhan 503,178,733,569
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4. Pada tahun 2017 realisasi pajak daerah tertingi adalah Kota Bandung dengan

jumlah realisasi sebesar Rp. 2,175,084,126,326, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 9,950,578,785.

5. Pada tahun 2018 realisasi pajak daerah tertingi adalah Kota Bandung dengan

jumlah realisasi sebesar Rp. 2,160,150,277,316, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp.

11,994,708,990.

4.1.3 Deskripsi Retribusi Derah pada Pemerintah Dearah Kabupaten dan

Kota di Provinsi Jawa Barat.

Pada tabel 4.2 merupakan retribusi daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi

Jawa Barat periode 2014-2018.

Tabel 4.2

Retribusi Daerah

No Kabupaten Tahun Rata-Rata
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dan

Kota
2014 2015 2016 2017 2018

1. Kabupaten
Bandung

30,590,439,477 31,267,911,902 26,937,588,476 21,833,385,145 26,706,610,670 27,467,187,134

2. Kabupaten
Bandung Barat 16,388,651,707 22,683,827,569 20,683,889,515 19,516,985,608 20,367,747,909 19,928,220,461

3. Kabupaten
Bekasi 207,275,680,214 191,597,848,346 206,694,670,036 198,722,834,471 160,509,553,792 192,960,117,371

4. Kabupaten
Bogor 199,527,357,902 133,014,942,310 136,756,227,055 150,541,572,101 112,776,035,992 146,523,227,072

5. Kabupaten
Ciamis 9,489,640,021 13,251,357,693 15,770,601,671 17,336,050,741 8,307,077,599 12,830,945,545

6. Kabupaten
Cianjur 24,897,822,366 27,421,716,896 18,482,440,865 20,911,694,013 28,261,491,600 23,995,033,148

7. Kabupaten
Cirebon 28,954,986,568 33,607,908,384 38,818,696,600 40,173,839,689 42,630,642,182 36,837,214,684

8. Kabupaten
Garut 21,662,477,763 16,904,876,001 17,716,949,504 15,506,399,384 22,839,731,670 18,926,086,864

9. Kabupaten
Indramayu 21,408,911,549 22,491,306,533 24,195,093,760 24,613,203,678 28,515,494,724 24,244,802,048

10. Kabupaten
Karawang 129,306,846,320 77,693,971,775 61,015,060,600 75,484,056,978 73,896,811,403 83,479,349,415

11. Kabupaten
Kuningan

39,509,004,456 38,769,625,494 38,015,060,600 37,748,101,889 45,084,552,192 39,825,268,926

12. Kabupaten
Majalengka

26,693,633,361 17,319,627,349 16,338,783,187 16,859,496,972 18,506,498,178 19,143,607,809

13. Kabupaten
Pangandaran

8,314,419,343 13,053,101,574 10,034,701,782 28,546,301,743 36,875,710,049 19,364,846,898

14. Kabupaten
Purwakarta

38,635,807,656 32,020,538,321 24,111,253,110 22,574,628,435 22,846,985,708 28,037,842,646

15. Kabupaten
Subang

15,988,859,874 17,196,386,501 18,953,833,619 23,117,616,717 22,274,975,181 19,506,334,378

16. Kabupaten
Sukabumi

29,956,166,044 35,323,211,778 34,516,009,738 41,651,539,822 38,981,861,209 36,085,757,718

17. Kabupaten
Sumedang

25,537,414,661 12,886,553,881 14,283,756,947 11,985,080,540 11,186,704,824 15,175,902,170

18. Kabupaten
Tasikmalaya 33,530,363,672 17,103,891,605 16,162,200,026 15,653,845,168 9,665,529,200 18,423,165,934

19. Kota Bandung 99,192,319,387 64,985,847,830 92,006,779,460 50,064,557,334 69,134,407,113 75,076,782,224
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Sumber: Laporan Keuangan, data diolah

Tabel 4.2 di atas dapat diketahui retribusi daerah pada Kabupaten dan Kota

di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 realisasi retribusi daerah tertinggi adalah Kabupaten Bekasi

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 207,275,680,214, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 5,850,239,282.

2. Pada tahun 2015 realisasi retribusi daerah tertinggi adalah Kabupaten Bogor

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 133,014,942,310, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumah realisasi sebesar Rp. 4,465,347,571.

3. Pada tahun 2016 realisasi retribusi daerah tertingi adalah Kabupaten Bekasi

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 206,694,670,036, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 4,618,721,418.

20. Kota Banjar 5,850,239,282 4,465,347,571 4,618,721,418 4,879,484,067 5,480,701,287 5,058,898,725

21. Kota Bekasi 50,386,439,478 78,291,147,427 83,602,222,383 84,381,837,876 77,320,468,209 74,796,423,074

22. Kota Bogor 77,167,650,951 46,219,894,849 62,727,631,456 49,043,299,929 48,418,070,315 56,715,309,500

23. Kota Cimahi 12,317,132,901 9,665,337,459 8,750,932,968 49,043,299,929 48,418,070,315 25,638,954,714

24. Kota Cirebon 16,425,413,981 13,319,525,717 12,447,207,496 11,757,486,063 10,925,787,599 12,975,084,171

25. Kota Depok 76,315,802,066 47,049,097,296 65,360,504,006 63,594,629,696 36,388,197,243 57,741,646,061

26. Kota Sukabumi
10,889,136,325 10,975,693,725 8,695,308,540 8,755,114,704 8,331,404,580 9,529,331,574

27. Kota
Tasikmalaya 10,692,435,120 11,870,577,973 12,262,891,301 12,004,394,854 11,665,110,328 11,699,081,915
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4. Pada tahun 2017 realisasi retribusi daerah tertingi adalah Kabupaten Bekasi

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 198,722,834,471, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 4,879,484,067.

5. Pada tahun 2018 realisasi retribusi daerah tertingi adalah Kabupaten Bekasi

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 160,509,553,792, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 5,480,701,287.

4.1.4 Deskripsi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan

Kota di Jawa Barat

Pada tabel 4.2 merupakan retribusi daerah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018.

Tabel 4.3

Belanja Modal

No
Kabupaten dan

Kota

Tahun
Rata-Rata

2014 2015 2016 2017 2018

1. Kabupaten
Bandung

473,371,826,705 708,464,526,697 569,467,789,003 628,497,495,405 713,093,101,271 618,578,947,816
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2. Kabupaten
Bandung Barat 331,152,301,131 374,320,053,732 355,712,315,504 400,093,042,859 264,540,319,500 345,163,606,545

3. Kabupaten
Bekasi 1,168,556,174,474 1,165,153,095,189 1,302,248,456,477 971,090,629,160 853,621,639,952 1,092,133,999,050

4. Kabupaten
Bogor 1,232,249,681,373 1,459,647,299,638 1,541,830,222,578 1,525,152,052,623 1,550,285,365,808 1,461,832,924,404

5. Kabupaten
Ciamis 349,432,436,497 492,688,741,650 549,753,299,274 452,171,458,810 442,374,318,119 457,284,050,870

6. Kabupaten
Cianjur 468,287,520,155 581,323,220,540 616,244,510,821 823,214,700,634 928,610,308,238 683,536,052,077.

7. Kabupaten
Cirebon 323,301,978,738 439,768,587,939 610,529,622,954 609,568,213,960 510,923,940,462 498,818,468,810

8. Kabupaten
Garut 487,453,748,076 578,732,262,315 597,238,158,316 615,046,392,421 527,593,476,982 561,212,807,622

9. Kabupaten
Indramayu 383,331,021,062 713,948,024,551 937,843,790,077 776,090,158,448 769,879,618,700 716,218,522,567

10. Kabupaten
Karawang 592,851,397,329 631,019,911,645 574,715,225,515 745,196,437,547 697,603,266,243 648,277,247,655

11. Kabupaten
Kuningan

215,610,690,497 393,510,702,302 328,557,462,480 327,877,830,627 221,662,068,961 297,443,750,973

12. Kabupaten
Majalengka

529,856,514,373 672,132,609,304 631,758,023,788 605,772,199,991 681,604,696,830 624,224,808,857

13. Kabupaten
Pangandaran

60,588,729,719 265,369,809,750 221,197,379,824 426,921,890,626 184,898,372,939 231,795,236,571

14. Kabupaten
Purwakarta

330,239,453,173 357,890,382,874 284,796,124,018 416,588,905,660 1,648,434,973,535 607,589,967,852

15. Kabupaten
Subang

484,223,520,521 479,480,492,144 524,265,605,647 486,430,787,962 486,207,641,997 607,589,967,852

16. Kabupaten
Sukabumi

422,908,949,167 116,080,255,515 551,260,603,873 545,840,507,028 614,381,109,002 492,121,609,654

17. Kabupaten
Sumedang

335,030,215,241 557,223,725,256 465,361,607,902 498,572,941,044 410,348,713,390 450,094,284,917

18. Kabupaten
Tasikmalaya 558,496,505,928 462,706,221,343 737,110,283,652 566,130,224,362 524,842,281,067 569,857,103,270

19. Kota Bandung 971,440,599,331 1,287,802,827,811 1,254,021,785,263 918,875,016,069 1,049,696,223,623 1,096,367,290,419

20. Kota Banjar 150,052,123,762 194,774,353,115 281,994,343,093 215,242,342,160 193,782,528,967 207,169,138,219

21. Kota Bekasi 719,478,321,954 1,249,954,669,378 1,428,034,524,406 1,236,086,622,628 780,096,411,797 1,082,730,110,032

22. Kota Bogor 499,335,882,425 440,919,557,227 552,484,517,036 433,491,716,724 455,461,723,593 476,338,679,401

23. Kota Cimahi 151,446,501,358 180,783,092,416 275,139,536,649 270,324,719,343 276,020,230,064 285,770,723,295
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Sumber : Laporan Keuangan, data diolah

Tabel 4.3 di atas dapat diketahui belanja modal pada Kabupaten dan Kota

di Provinsi Jawa Barat periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 realisasi belanja modal tertinggi adalah Kabupaten Bogor

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1,232,249,681,373, sedangkan jumlah

realisasi terendah adalah Kabupaten Pangandaran dengan jumlah realisasi

sebesar Rp. 60,588,729,719.

2. Pada tahun 2015 realisasi belanja modal tertinggi adalah Kabupaten Bogor

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1,459,647,299,638, sedangkan jumlah

realisasi terendah adalah Kota Cimahi dengan jumah realisasi sebesar Rp.

180,783,092,416.

3. Pada tahun 2016 realisasi belanja modal tertingi adalah Kabupaten Bogor dengan

jumlah realisasi sebesar Rp. 1,541,830,222,578, sedangkan jumlah realisasi

terendah adalah Kota Sukabumi dengan jumlah realisasi sebesar Rp.

205,502,294,155.

4. Pada tahun 2017 realisasi belanja modal tertingi adalah Kabupaten Bogor dengan

jumlah realisasi sebesar Rp. 1,525,152,052,623, sedangkan jumlah realisasi

24. Kota Cirebon 235,223,597,636 264,561,671,143 297,984,371,898 220,222,341,278 175,692,948,871 238,736,986,165

25. Kota Depok 582,004,462,577 615,731,792,480 1,018,655,640,157 857,242,346,380 770,053,793,199 768,737,606,958

26. Kota
Sukabumi 116,080,255,515 166,212,543,933 205,502,294,155 217,077,378,623 410,100,688,338 222,994,632,112

27. Kota
Tasikmalaya 276,775,401,438 319,080,079,445 387,625,598,910 425,367,687,732 374,596,059,058 356,688,965,316
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terendah adalah Kota Banjar dengan jumlah realisasi sebesar Rp.

215,242,342,160.

5. Pada tahun 2018 realisasi belanja modal tertingi adalah Kabupaten Bekasi

dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1,550,285,365,808, sedangkan jumlah

realisasi terendah adalah Kabupaten Pangandaran dengan jumlah realisasi

sebesar Rp. 184,898,372,939.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Deskriptif (X1)

Statistika deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa data

dengan cara mendeskriptifkan atau mengembarkan data tanpa maksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk

mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel X (Pajak Daerah dan

Retriusi Daerah) dan variabel Y (Belanja Modal).
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4.2.1.1 Analisis Pajak Daerah (X1) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan

Kota Provinsi Jawa Barat periode 2014 - 2018.

Berikut penulis sajikan hasil Descriptive Statistics berdasarkan pengolahan

data adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4

Deskriptif Statistik

Pajak Daerah (X1)

No Nama Kabupaten/Kota Tahun Pajak Daerah Pendapatan Daerah Pajak Daerah

2014

1 Provinsi Jawa Barat 2014 Rp13,753,760,402,652.00 Rp22,310,953,031,230.00 61.65%

2 Kabupaten Bandung 2014 Rp 298,589,031,519.00 Rp 4,038,777,825,787.00 7.39%

3 Kabupaten Bandung Barat 2014 Rp 169,333,416,634.00 Rp 1,911,843,587,106.00 8.86%

4 Kabupaten Bekasi 2014 Rp 1,113,294,365,232.00 Rp 3,924,316,667,938.00 28.37%

5 Kabupaten Bogor 2014 Rp 1,131,443,649,696.00 Rp 5,378,094,139,799.00 21.04%
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6 kabupaten Ciamis 2014 Rp 42,117,034,935.00 Rp 2,005,675,646,809.00 2.10%

7 Kabupaten Cianjur 2014 Rp 112,456,708,556.00 Rp 2,628,333,894,105.00 4.28%

8 Kabupaten Cirebon 2014 Rp 120,405,178,674.00 Rp 2,733,579,597,223.00 4.40%

9 Kabupaten Garut 2014 Rp 64,490,559,906.00 Rp 3,150,458,860,769.00 2.05%

10 Kabupaten Indramayu 2014 Rp 76,386,481,437.00 Rp 2,578,254,652,554.00 2.96%

11 Kabupaten Karawang 2014 Rp 554,228,363,507.00 Rp 3,198,292,288,528.00 17.33%

12 Kabupaten Kuningan 2014 Rp 48,484,240,665.00 Rp 1,896,835,344,750.00 2.56%

13 Kabupaten Majalengka 2014 Rp 39,580,123,472.00 Rp 2,057,001,723,549.00 1.92%

14 Kabupaten Pangandaran 2014 Rp 20,548,971,809.00 Rp 647,935,215,968.00 3.17%

15 Kabupaten Purwakarta 2014 Rp 162,459,499.090.00 Rp 1,599,303,021,481.00 0.01%

16 Kabupaten Subang 2014 Rp 88,667,002,202.00 Rp 2,231,098,381,864.00 3.97%

17 Kabupaten Sukabumi 2014 Rp 175,407,679,336.00 Rp 2,942,653,333,979.00 5.96%

18 Kabupaten Sumedang 2014 Rp 105,200,620,111.00 Rp 2,087,159,777,352.00 5.04%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2014 Rp 44,253,007,593.00 Rp 2,566,519,525,451.00 1.72%

20 Kota Bandung 2014 Rp 1,399,598,856,917.00 Rp 4,953,940,629,444.00 28.25%

21 Kota Banjar 2014 Rp 8,593,830,049.00 Rp 672,708,492,252.00 1.28%

22 Kota Bekasi 2014 Rp 845,771,913,123.00 Rp 3,569,307,346,689.00 23.70%

23 Kota Bogor 2014 Rp 376,487,551,008.00 Rp 1,757,697,381,840.0 21.42%

24 Kota Cimahi 2014 Rp 91,795,256,385.00 Rp 1,117,121,948,297.00 8.22%

25 Kota Cirebon 2014 Rp 103,861,450,433.00 Rp 1,234,067,584,543.00 8.42%

26 Kota Depok 2014 Rp 494,172,635,913.00 Rp 2,207,866,591,868.00 22.38%

27 Kota Sukabumi 2014 Rp 28,399,453,587.00 Rp 996,914,566,265.00 2.85%

28 Kota Tasikmalaya 2014 Rp 73,187,386,571.00 Rp 1,595,664,661,290.00 4.59%

2015
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1 Provinsi Jawa Barat 2015 Rp14,617,071,393,160.00 Rp24,009,980,850,227.00 60.88%

2 Kabupaten Bandung 2015 Rp 340,007,248,935.00 Rp 4,476,817,591,835.00 7.59%

3 Kabupaten Bandung Barat 2015 Rp 217,833,359,547.00 Rp 2,154,209,101,625.00 10.11%

4 Kabupaten Bekasi 2015 Rp 1,378,570,537,096.00 Rp 4,522,879,992,990.00 30.48%

5 Kabupaten Bogor 2015 Rp 1,285,337,123,681.00 Rp 6,032,847,734,882.00 21.31%

6 kabupaten Ciamis 2015 Rp 45,367,527,583.00 Rp 2,292,554,400,814.00 1.98%

7 Kabupaten Cianjur 2015 Rp 122,680,619,746.00 Rp 3,114,043,188,213.00 3.94%

8 Kabupaten Cirebon 2015 Rp 139,383,796,966.00 Rp 3,161,706,817,061.00 4.41%

9 Kabupaten Garut 2015 Rp 74,195,746,325.00 Rp 3,540,619,065,782.00 2.10%

10 Kabupaten Indramayu 2015 Rp 81,304,696,729.00 Rp 2,879,822,766,427.00 2.82%

11 Kabupaten Karawang 2015 Rp 710,742,585,693.00 Rp 3,628,718,508,162.00 19.59%

12 Kabupaten Kuningan 2015 Rp 58,450,803,077.00 Rp 2,373,001,450,080.00 2.46%

13 Kabupaten Majalengka 2015 Rp 55,351,055,514.00 Rp 2,493,539,229,256.00 2.22%

14 Kabupaten Pangandaran 2015 Rp 28,298,603,322.00 Rp 1,022,676,028,530.00 2.77%

15 Kabupaten Purwakarta 2015 Rp 184,745,870,520.00 Rp 1,759,356,611,741.00 10.50%

16 Kabupaten Subang 2015 Rp 106,066,366,358.00 Rp 2,401,803,549,942.00 4.42%

17 Kabupaten Sukabumi 2015 Rp 186,582,724,718.00 Rp 3,212,187,230,041.00 5.81%

18 Kabupaten Sumedang 2015 Rp 124,772,329,005.00 Rp 2,357,057,542,810.00 5.29%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2015 Rp 47,066,450,845.00 Rp 2,749,892,273,083.00 1.71%

20 Kota Bandung 2015 Rp 1,494,147,377,053.00 Rp 5,098,071,916,848.00 2 9.31%

21 Kota Banjar 2015 Rp 8,679,806,385.00 Rp 735,145,003,963.00 1.18%

22 Kota Bekasi 2015 Rp 1,030,224,055,885.00 Rp 3,949,393,849,629.00 26.09%

23 Kota Bogor 2015 Rp 398,435,398,328.00 Rp 2,022,270,761,216.00 19.70%

24 Kota Cimahi 2015 Rp 112,124,306,126.00 Rp 1,186,504,131,668.00 9.45%

25 Kota Cirebon 2015 Rp 117,658,371,997.00 Rp 1,403,866,685,439.00 8.38%
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26 Kota Depok 2015 Rp 618,870,326,330.00 Rp 2,462,139,246,348.00 25.14%

27 Kota Sukabumi 2015 Rp 29,688,546,027.00 Rp 1,066,745,506,697.00 2.78%

28 Kota Tasikmalaya 2015 Rp 83,214,133,255.00 Rp 1,604,649,868,225.00 5.19%

2016

1 Provinsi Jawa Barat 2016 Rp15,727,483,589,791.00 Rp27,694,035,120,859.00 56.79%

2 Kabupaten Bandung 2016 Rp 380,710,099,448.00 Rp 4,607,669,372,893.00 8.26%

3 Kabupaten Bandung Barat 2016 Rp 263,711,525,744.00 Rp 2,242,252,272,512.00 11.76%

4 Kabupaten Bekasi 2016 Rp 1,463,289,721,728.00 Rp 4,575,112,744,381.00 31.98%

5 Kabupaten Bogor 2016 Rp 1,520,926,774,877.00 Rp 5,973,280,685,746.00 25.46%

6 kabupaten Ciamis 2016 Rp 54,483,343,101.00 Rp 2,372,854,213,034.00 2.30%

7 Kabupaten Cianjur 2016 Rp 131,691,899,621.00 Rp 3,241,659,038,317.00 4.06%

8 Kabupaten Cirebon 2016 Rp 158,183,197,394.00 Rp 3,362,412,436,301.00 4.70%

9 Kabupaten Garut 2016 Rp 83,398,777,015.00 Rp 3,748,975,224,710.00 2.22%

10 Kabupaten Indramayu 2016 Rp 85,466,841,124.00 Rp 3,130,708,886,377.00 2.73%

11 Kabupaten Karawang 2016 Rp 633,184,029,350.00 Rp 3,571,506,879,355.00 17.73%

12 Kabupaten Kuningan 2016 Rp 67,933,204,387.00 Rp 2,429,460,737,294.00 2.80%

13 Kabupaten Majalengka 2016 Rp 81,781,134,547.00 Rp 2,672,399,385,852.00 3.06%

14 Kabupaten Pangandaran 2016 Rp 29,249,250,499.00 Rp 928,041,399,889.00 3.15%

15 Kabupaten Purwakarta 2016 Rp 203,685,892,137.00 Rp 1,883,533,939,269.00 10.81%

16 Kabupaten Subang 2016 Rp 139,913,553,133.00 Rp 2,571,077,097,133.00 5.44%

17 Kabupaten Sukabumi 2016 Rp 205,356,201,323.00 Rp 3,404,216,859,000.00 6.03%

18 Kabupaten Sumedang 2016 Rp 120,609,781,305.00 Rp 2,393,284,649,759.00 5.04%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2016 Rp 51,887,872,254.00 Rp 3,213,253,773,821.00 1.61%

20 Kota Bandung 2016 Rp 1,709,807,582,556.00 Rp 5,685,213,859,929.00 30.07%

21 Kota Banjar 2016 Rp 9,658,474,480.00 Rp 814,969,579,658.00 1.19%
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22 Kota Bekasi 2016 Rp 1,140,925,902,871.00 Rp 4,225,314,416,408.00 27.00%

23 Kota Bogor 2016 Rp 492,138,653,391.00 Rp 2,152,370,082,886.00 22.86%

24 Kota Cimahi 2016 Rp 112,060,908,223.00 Rp 1,218,994,660,218.00 9.19%

25 Kota Cirebon 2016 Rp 138,705,843,662.00 Rp 1,373,624,806,723.00 10.10%

26 Kota Depok 2016 Rp 683,925,218,835.00 Rp 2,486,470,138,301.00 27.51%

27 Kota Sukabumi 2016 Rp 41,565,643,464.00 Rp 1,163,015,041,941.00 3.57%

28 Kota Tasikmalaya 2016 Rp 95,111,832,229.00 Rp 1,607,112,092,958.00 5.92%

2017

1 Provinsi Jawa Barat 2017 Rp16,483,085,760,842.00 Rp32,163,957,647,604.00 51.25%

2 Kabupaten Bandung 2017 Rp 464,592,767,806.00 Rp 5,081,260,297,655.00 9.14%

3 Kabupaten Bandung Barat 2017 Rp 336,515,109,250.00 Rp 2,722,712,944,566.00 12.36%

4 Kabupaten Bekasi 2017 Rp 1,535,105,690,019.00 Rp 4,992,469,141,323.00 30.75%

5 Kabupaten Bogor 2017 Rp 1,786,132,725,164.00 Rp 6,975,053,078,040.00 25.61%

6 kabupaten Ciamis 2017 Rp 61,723,256,810.00 Rp 2,582,166,044,869.00 2.39%

7 Kabupaten Cianjur 2017 Rp 170,746,314,804.00 Rp 3,764,267,630,006.00 4.54%

8 Kabupaten Cirebon 2017 Rp 186,141,908,461.00 Rp 3,591,543,076,241.00 5.18%

9 Kabupaten Garut 2017 Rp 113,025,412,527.00 Rp 4,422,978,253,586.00 2.56%

10 Kabupaten Indramayu 2017 Rp 98,222,298,210.00 Rp 577,594,378,049.00 17.01%

11 Kabupaten Karawang 2017 Rp 774,945,849,107.00 Rp 4,144,829,706,439.00 18.70%

12 Kabupaten Kuningan 2017 Rp 79,630,915,285.00 Rp 2,616,709,699,944.00 3.04%

13 Kabupaten Majalengka 2017 Rp 116,930,840,901.00 Rp 2,685,374,288,724.00 4.35%

14 Kabupaten Pangandaran 2017 Rp 36,829,508,887.00 Rp 1,264,692,835,455.00 2.91%

15 Kabupaten Purwakarta 2017 Rp 222,161,931,097.00 Rp 2,151,598,579,948.00 10.33%

16 Kabupaten Subang 2017 Rp 188,645,108,263.00 Rp 2,864,240,573,823.00 6.59%
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17 Kabupaten Sukabumi 2017 Rp 236,812,074,314.00 Rp 3,750,151,137,874.00 6.31%

18 Kabupaten Sumedang 2017 Rp 157,256,500,230.00 Rp 2,658,943,386,756.00 5.91%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2017 Rp 61,573,250,536.00 Rp 3,318,577,309,403.00 1.86%

20 Kota Bandung 2017 Rp 2,175,084,126,326.00 Rp 5,735,006,649,083.00 37.93%

21 Kota Banjar 2017 Rp 9,950,578,785.00 Rp 811,869,877,258.00 1.23%

22 Kota Bekasi 2017 Rp 1,393,372,320,395.00 Rp 4,756,703,208,558.00 29.29%

23 Kota Bogor 2017 Rp 555,475,409,588.00 Rp 2,289,359,362,675.00 24.26%

24 Kota Cimahi 2017 Rp 165,391,683,082.00 Rp 1,481,647,893,979.00 11.16%

25 Kota Cirebon 2017 Rp 158,012,826,430.00 Rp 1,390,133,637,913.00 11.37%

26 Kota Depok 2017 Rp 841,743,994,169.00 Rp 2,847,403,733,203.00 29.56%

27 Kota Sukabumi 2017 Rp 43,365,617,424.00 Rp 1,216,204,685,623.00 3.57%

28 Kota Tasikmalaya 2017 Rp 107,452,892,030.00 Rp 1,823,755,593,550.00 5.89%

2018

1 Provinsi Jawa Barat 2018 Rp18,153,616,036,193.00 Rp33,919,022,032,347.00 53.52%

2 Kabupaten Bandung 2018 Rp 468,478,520,169.00 Rp 5,259,974,811,369.00 8.91%

3 Kabupaten Bandung Barat 2018 Rp 306,237,634,441.00 Rp 2,601,959,561,020.00 11.77%

4 Kabupaten Bekasi 2018 Rp 1,656,040,118,349.00 Rp 5,194,984,158,385.00 31.88%

5 Kabupaten Bogor 2018 Rp 1,969,519,761,542.00 Rp 7,300,485,379,647.00 26.98%

6 kabupaten Ciamis 2018 Rp 66,586,825,750.00 Rp 2,573,609,421,909.00 2.59%

7 Kabupaten Cianjur 2018 Rp 192,762,034,684.00 Rp 4,017,389,955,771.00 4.80%

8 Kabupaten Cirebon 2018 Rp 207,896,011,946.00 Rp 3,683,068,266,639.00 5.64%

9 Kabupaten Garut 2018 Rp 128,132,223,278.00 Rp 4,301,343,515,211.00 2.98%

10 Kabupaten Indramayu 2018 Rp 109,401,760,054.00 Rp 3,338,765,616,639.00 3.28%

11 Kabupaten Karawang 2018 Rp 807,639,206,642.00 Rp 4,188,371,977,756.00 19.28%
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12 Kabupaten Kuningan 2018 Rp 88,075,990,758.00 Rp 2,529,670,838,803.00 3.48%

13 Kabupaten Majalengka 2018 Rp 144,491,759,894.00 Rp 2,817,970,771,089.00 5.13%

14 Kabupaten Pangandaran 2018 Rp 52,932,788,971.00 Rp 1,137,227,065,389.00 4.65%

15 Kabupaten Purwakarta 2018 Rp 222,378,228,930.00 Rp 2,060,667,874,221.00 10.79%

16 Kabupaten Subang 2018 Rp 177,849,840,446.00 Rp 2,841,063,281,854.00 6.26%

17 Kabupaten Sukabumi 2018 Rp 235,667,581,514.00 Rp 3,762,187,754,583.00 6.26%

18 Kabupaten Sumedang 2018 Rp 188,935,600,771.00 Rp 2,749,896,713,734.00 6.87%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2018 Rp 66,943,909,448.00 Rp 3,557,974,395,890.00 1.88%

20 Kota Bandung 2018 Rp 2,160,150,277,316.00 Rp 5,939,997,423,418.00 36.37%

21 Kota Banjar 2018 Rp 11,994,708,990.00 Rp 800,031,211,804.00 1.50%

22 Kota Bekasi 2018 Rp 1,580,754,200,591.00 Rp 4,835,980,257,174.00 32.69%

23 Kota Bogor 2018 Rp 592,978,746,862.00 Rp 2,328,703,432,668.00 25.46%

24 Kota Cimahi 2018 Rp 134,770,330,583.00 Rp 1,316,230,476,122.00 10.24%

25 Kota Cirebon 2018 Rp 175,790,551,559.00 Rp 1,422,978,064,983.00 12.35%

26 Kota Depok 2018 Rp 839,491,835,275.00 Rp 2,940,266,487,078.00 28.55%

27 Kota Sukabumi 2018 Rp 55,741,158,384.00 Rp 1,223,767,356,844.00 4.55%

28 Kota Tasikmalaya 2018 Rp 120,013,770,765.00 Rp 1,837,915,314,476.00 6.53%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh data deskriptif variabel

pajak daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

tahun 2014 - 2018. Berikut penulis sajikan tabel Descriptive Statistics berdasarkan

pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistik Versi 25.

Tabel 4.5
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Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Pajak Daerah (X1) 140 .00 60.32 .5538 5.08951

Valid N (listwise) 140

Dari tabel Descriptive Statistics di atas dapat dilihat nilai Mean sebesar

0.5538 atau 55.38% kemudian dibawah disajikan tabel kategori yang berisi kriteria

dan interval. Nilai Mean masuk ke dalam kriteria Sangat Tinggi.

Tabel 4.6

Kategori Deskriptif

Kategori Interval
Sangat Rendah 0.01% – 12.34%

Rendah 12.34% – 24.66%
Sedang 24.66% – 36.99%
Tinggi 36.99% – 49.32%

Sangat Tinggi 49.32% – 61.65%

4.2.1.2 Analisis Deskriptif Retribusi Daerah (X2) pada Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat perode 2014 - 2018
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Berikut penulis sajikan hasil Descriptive Statistics berdasarkan pengolahan

data adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7

Deskriptif Statistik

Retribusi Daerah (X2)

No Nama Kabupaten/Kota Tahun Retribusi Daerah Pendapatan Daerah Retribusi Daerah

2014

1 Provinsi Jawa Barat 2014 Rp 70,081,405,577.00 Rp22,310,953,031,230.00 0.31%

2 Kabupaten Bandung 2014 Rp 30,590,439,477.00 Rp 4,038,777,825,787.00 0.76%

3 Kabupaten Bandung Barat 2014 Rp 16,388,651,707.00 Rp 1,911,843,587,106.00 0.86%

4 Kabupaten Bekasi 2014 Rp207,275,680,214.00 Rp 3,924,316,667,938.00 5.28%

5 Kabupaten Bogor 2014 Rp199,527,357,902.00 Rp 5,378,094,139,799.00 3.71%

6 kabupaten Ciamis 2014 Rp 9,489,640,021.00 Rp 2,005,675,646,809.00 0.47%

7 Kabupaten Cianjur 2014 Rp 24,897,822,366.00 Rp 2,628,333,894,105.00 0.95%

8 Kabupaten Cirebon 2014 Rp 28,954,986,568.00 Rp 2,733,579,597,223.00 1.06%

9 Kabupaten Garut 2014 Rp 21,662,477,763.00 Rp 3,150,458,860,769.00 0.69%

10 Kabupaten Indramayu 2014 Rp 21,408,911,549.00 Rp 2,578,254,652,554.00 0.83%

11 Kabupaten Karawang 2014 Rp129,306,846,320.00 Rp 3,198,292,288,528.00 4.04%

12 Kabupaten Kuningan 2014 Rp 39,509,004,456.00 Rp 1,896,835,344,750.00 2.08%

13 Kabupaten Majalengka 2014 Rp 26,693,633,361.00 Rp 2,057,001,723,549.00 1.30%

14 Kabupaten Pangandaran 2014 Rp 8,314,419,343.00 Rp 647,935,215,968.00 1.28%

15 Kabupaten Purwakarta 2014 Rp 38,635,807.00 Rp 1,599,303,021,481.00 0.00%

16 Kabupaten Subang 2014 Rp 15,988,859,874.00 Rp 2,231,098,381,864.00 0.72%

17 Kabupaten Sukabumi 2014 Rp 29,956,166,044.00 Rp 2,942,653,333,979.00 1.02%
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18 Kabupaten Sumedang 2014 Rp 28,537,414,661.00 Rp 2,087,159,777,352.00 1.37%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2014 Rp 33,530,363,672.00 Rp 2,566,519,525,451.00 1.31%

20 Kota Bandung 2014 Rp 99,192,319,387.00 Rp 4,953,940,629,444.00 2.00%

21 Kota Banjar 2014 Rp 5,850,239,282.00 Rp 672,708,492,252.00 0.87%

22 Kota Bekasi 2014 Rp 50,386,439,478.00 Rp 3,569,307,346,689.00 1.41%

23 Kota Bogor 2014 Rp 77,167,650,951.00 Rp 1,757,697,381,840.00 4.39%

24 Kota Cimahi 2014 Rp 12,317,132,901.00 Rp 1,117,121,948,297.00 1.10%

25 Kota Cirebon 2014 Rp 16,425,413,981.00 Rp 1,234,067,584,543.00 1.33%

26 Kota Depok 2014 Rp76,315,802,066.00 Rp 2,207,866,591,868.00 3.46%

27 Kota Sukabumi 2014 Rp 10,889,136,325.00 Rp 996,914,566,265.00 1.09%

28 Kota Tasikmalaya 2014 Rp 10,692,435,120.00 Rp 1,595,664,661,290.00 0.67%

2015

1 Provinsi Jawa Barat 2015 Rp 73,404,322,719.00 Rp24,009,980,850,227.00 0.31%

2 Kabupaten Bandung 2015 Rp 31,267,911,902.00 Rp 4,476,817,591,835.00 0.70%

3 Kabupaten Bandung Barat 2015 Rp 22,683,827,569.00 Rp 2,154,209,101,625.00 1.05%

4 Kabupaten Bekasi 2015 Rp191,597,848,346.00 Rp 4,522,879,992,990.00 4.24%

5 Kabupaten Bogor 2015 Rp133,014,942,310.00 Rp 6,032,847,734,882.00 2.20%

6 kabupaten Ciamis 2015 Rp 13,251,357,693.00 Rp 2,292,554,400,814.00 0.58%

7 Kabupaten Cianjur 2015 Rp 27,421,716,896.00 Rp 3,114,043,188,213.00 0.88%

8 Kabupaten Cirebon 2015 Rp 33,607,908,834.00 Rp 3,161,706,817,061.00 1.06%

9 Kabupaten Garut 2015 Rp 16,904,876,001.00 Rp 3,540,619,065,782.00 0.48%

10 Kabupaten Indramayu 2015 Rp 22,491,306,533.00 Rp 2,879,822,766,427.00 0.78%

11 Kabupaten Karawang 2015 Rp 77,693,791,775.00 Rp 3,628,718,508,162.00 2.14%

12 Kabupaten Kuningan 2015 Rp 38,769,625,494.00 Rp 2,373,001,450,080.00 1.63%
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13 Kabupaten Majalengka 2015 Rp 17,319,627,349.00 Rp 2,493,539,229,256.00 0.69%

14 Kabupaten Pangandaran 2015 Rp 13,053,101,574.00 Rp 1,022,676,028,530.00 1.28%

15 Kabupaten Purwakarta 2015 Rp 32,020,538,321.00 Rp 1,759,356,611,741.00 1.82%

16 Kabupaten Subang 2015 Rp 17,196,386,501.00 Rp 2,401,803,549,942.00 0.72%

17 Kabupaten Sukabumi 2015 Rp 35,323,211,778.00 Rp 3,212,187,230,041.00 1.10%

18 Kabupaten Sumedang 2015 Rp 12,886,553,881.00 Rp 2,357,057,542,810.00 0.55%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2015 Rp 17,103,891,605.00 Rp 2,749,892,273,083.00 0.62%

20 Kota Bandung 2015 Rp 64,985,847,830.00 Rp 5,098,071,916,848.00 1.27%

21 Kota Banjar 2015 Rp 4,465,347,571.00 Rp 735,145,003,963.00 0.61%

22 Kota Bekasi 2015 Rp 78,291,147,427.00 Rp 3,949,393,849,629.00 1.98%

23 Kota Bogor 2015 Rp 46,219,894,849.00 Rp 2,022,270,761,216.00 2.29%

24 Kota Cimahi 2015 Rp 9,665,337,459.00 Rp 1,186,504,131,668.00 0.81%

25 Kota Cirebon 2015 Rp 13,319,525,717.00 Rp 1,403,866,685,439.00 0.95%

26 Kota Depok 2015 Rp 47,049,097,296.00 Rp 2,462,139,246,348.00 1.91%

27 Kota Sukabumi 2015 Rp 10,975,693,725.00 Rp 1,066,745,506,697.00 1.03%

28 Kota Tasikmalaya 2015 Rp 11,870,577,973.00 Rp 1,604,649,868,225.00 0.74%

2016

1 Provinsi Jawa Barat 2016 Rp 73,564,738,396.00 Rp27,694,035,120,859.00 0.27%

2 Kabupaten Bandung 2016 Rp 26,937,588,476.00 Rp 4,607,669,372,893.00 0.58%

3 Kabupaten Bandung Barat 2016 Rp 20,683,889,515.00 Rp 2,242,252,272,512.00 0.92%

4 Kabupaten Bekasi 2016 Rp206,694,670,036.00 Rp 4,575,112,744,381.00 4.52%

5 Kabupaten Bogor 2016 Rp136,756,227,055.00 Rp 5,973,280,685,746.00 2.29%

6 kabupaten Ciamis 2016 Rp 15,770,601,671.00 Rp 2,372,854,213,034.00 0.66%

7 Kabupaten Cianjur 2016 Rp 18,482,440,865.00 Rp 3,241,659,038,317.00 0.57%
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8 Kabupaten Cirebon 2016 Rp 38,818,696,600.00 Rp 3,362,412,436,301.00 1.15%

9 Kabupaten Garut 2016 Rp 17,716,949,504.00 Rp 3,748,975,224,710.00 0.47%

10 Kabupaten Indramayu 2016 Rp 24,195,093,760.00 Rp 3,130,708,886,377.00 0.77%

11 Kabupaten Karawang 2016 Rp 61,367,353,222.00 Rp 3,571,506,879,355.00 1.72%

12 Kabupaten Kuningan 2016 Rp 38,015,060,600.00 Rp 2,429,460,737,294.00 1.56%

13 Kabupaten Majalengka 2016 Rp 16,338,783,187.00 Rp 2,672,399,385,852.00 0.61%

14 Kabupaten Pangandaran 2016 Rp 10,034,701,782.00 Rp 928,041,399,889.00 1.08%

15 Kabupaten Purwakarta 2016 Rp 24,111,253,110.00 Rp 1,883,533,939,269.00 1.28%

16 Kabupaten Subang 2016 Rp 18,953,833,619.00 Rp 2,571,077,097,133.00 0.74%

17 Kabupaten Sukabumi 2016 Rp 34,516,009,738.00 Rp 3,404,216,859,000.00 1.01%

18 Kabupaten Sumedang 2016 Rp 14,283,756,947.00 Rp 2,393,284,649,759.00 0.60%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2016 Rp 16,162,200,026.00 Rp 3,213,253,773,821.00 0.50%

20 Kota Bandung 2016 Rp 92,006,779,460.00 Rp 5,685,213,859,929.00 1.62%

21 Kota Banjar 2016 Rp 4,618,721,418.00 Rp 814,969,579,658.00 0.57%

22 Kota Bekasi 2016 Rp 83,602,222,383.00 Rp 4,225,314,416,408.00 1.98%

23 Kota Bogor 2016 Rp 62,727,631,456.00 Rp 2,152,370,082,886.00 2.91%

24 Kota Cimahi 2016 Rp 8,750,932,968.00 Rp 1,218,994,660,218.00 0.72%

25 Kota Cirebon 2016 Rp 12,447,207,496.00 Rp 1,373,624,806,723.00 0.91%

26 Kota Depok 2016 Rp 65,360,504,006.00 Rp 2,486,470,138,301.00 2.63%

27 Kota Sukabumi 2016 Rp 8,695,308,540.00 Rp 1,163,015,041,941.00 0.75%

28 Kota Tasikmalaya 2016 Rp 12,262,891,301.00 Rp 1,607,112,092,958.00 0.76%

2017

1 Provinsi Jawa Barat 2017 Rp 60,273,043,774.00 Rp32,163,957,647,604.00 0.19%

2 Kabupaten Bandung 2017 Rp 21,833,385,145.00 Rp 5,081,260,297,655.00 0.43%
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3 Kabupaten Bandung Barat 2017 Rp 19,516,985,608.00 Rp 2,722,712,944,566.00 0.72%

4 Kabupaten Bekasi 2017 Rp198,722,834,471.00 Rp 4,992,469,141,323.00 3.98%

5 Kabupaten Bogor 2017 Rp150,541,572,101.00 Rp 6,975,053,078,040.00 2.16%

6 kabupaten Ciamis 2017 Rp 17,336,050,741.00 Rp 2,582,166,044,869.00 0.67%

7 Kabupaten Cianjur 2017 Rp 20,911,694,013.00 Rp 3,764,267,630,006.00 0.56%

8 Kabupaten Cirebon 2017 Rp 40,173,839,689.00 Rp 3,591,543,076,241.00 1.12%

9 Kabupaten Garut 2017 Rp 15,506,399,384.00 Rp 4,422,978,253,586.00 0.35%

10 Kabupaten Indramayu 2017 Rp 24,613,203,678.00 Rp 577,594,378,049.00 4.26%

11 Kabupaten Karawang 2017 Rp 75,484,056,978.00 Rp 4,144,829,706,439.00 1.82%

12 Kabupaten Kuningan 2017 Rp 37,748,101,889.00 Rp 2,616,709,699,944.00 1.44%

13 Kabupaten Majalengka 2017 Rp 16,859,496,972.00 Rp 2,685,374,288,724.00 0.63%

14 Kabupaten Pangandaran 2017 Rp 28,546,301,743.00 Rp 1,264,692,835,455.00 2.26%

15 Kabupaten Purwakarta 2017 Rp 22,574,628,435.00 Rp 2,151,598,579,948.00 1.05%

16 Kabupaten Subang 2017 Rp 23,117,616,717.00 Rp 2,864,240,573,823.00 0.81%

17 Kabupaten Sukabumi 2017 Rp 41,651,539,822.00 Rp 3,750,151,137,874.00 1.11%

18 Kabupaten Sumedang 2017 Rp 11,985,080,540.00 Rp 2,658,943,386,756.00 0.45%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2017 Rp 15,653,845,168.00 Rp 3,318,577,309,403.00 0.47%

20 Kota Bandung 2017 Rp 50,064,557,334.00 Rp 5,735,006,649,083.00 0.87%

21 Kota Banjar 2017 Rp 4,879,484,067.00 Rp 811,869,877,258.00 0.60%

22 Kota Bekasi 2017 Rp 84,381,837,876.00 Rp 4,756,703,208,558.00 1.77%

23 Kota Bogor 2017 Rp 49,043,299,929.00 Rp 2,289,359,362,675.00 2.14%

24 Kota Cimahi 2017 Rp 10,239,610,285.00 Rp 1,481,647,893,979.00 0.69%

25 Kota Cirebon 2017 Rp 11,757,486,063.00 Rp 1,390,133,637,913.00 0.85%

26 Kota Depok 2017 Rp 63,594,629,696.00 Rp 2,847,403,733,203.00 2.23%

27 Kota Sukabumi 2017 Rp 8,755,114,704.00 Rp 1,216,204,685,623.00 0.72%
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28 Kota Tasikmalaya 2017 Rp 12,004,394,854.00 Rp 1,823,755,593,550.00 0.66%

2018

1 Provinsi Jawa Barat 2018 Rp 49,176,487,699.00 Rp33,919,022,032,347.00 0.14%

2 Kabupaten Bandung 2018 Rp 26,706,610,670.00 Rp 5,259,974,811,369.00 0.51%

3 Kabupaten Bandung Barat 2018 Rp 20,367,747,909.00 Rp 2,601,959,561,020.00 0.78%

4 Kabupaten Bekasi 2018 Rp160,509,553,792.00 Rp 5,194,984,158,385.00 3.09%

5 Kabupaten Bogor 2018 Rp112,776,035,992.00 Rp 7,300,485,379,647.00 1.54%

6 kabupaten Ciamis 2018 Rp 8,307,077,599.00 Rp 2,573,609,421,909.00 0.32%

7 Kabupaten Cianjur 2018 Rp 28,261,491,600.00 Rp 4,017,389,955,771.00 0.70%

8 Kabupaten Cirebon 2018 Rp 42,630,642,182.00 Rp 3,683,068,266,639.00 1.16%

9 Kabupaten Garut 2018 Rp 22,839,731,670.00 Rp 4,301,343,515,211.00 0.53%

10 Kabupaten Indramayu 2018 Rp 28,515,494,724.00 Rp 3,338,765,616,639.00 0.85%

11 Kabupaten Karawang 2018 Rp 73,896,811,403.00 Rp 4,188,371,977,756.00 1.76%

12 Kabupaten Kuningan 2018 Rp 45,084,552,192.00 Rp 2,529,670,838,803.00 1.78%

13 Kabupaten Majalengka 2018 Rp 18,506,498,178.00 Rp 2,817,970,771,089.00 0.66%

14 Kabupaten Pangandaran 2018 Rp 36,875,710,049.00 Rp 1,137,227,065,389.00 3.24%

15 Kabupaten Purwakarta 2018 Rp 22,846,985,708.00 Rp 2,060,667,874,221.00 1.11%

16 Kabupaten Subang 2018 Rp 22,274,975,181.00 Rp 2,841,063,281,854.00 0.78%

17 Kabupaten Sukabumi 2018 Rp 38,981,861,209.00 Rp 3,762,187,754,583.00 1.04%

18 Kabupaten Sumedang 2018 Rp 11,186,704,824.00 Rp 2,749,896,713,734.00 0.41%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2018 Rp 9,665,529,200.00 Rp 3,557,974,395,890.00 0.27%

20 Kota Bandung 2018 Rp 69,134,407,113.00 Rp 5,939,997,423,418.00 1.16%

21 Kota Banjar 2018 Rp 5,480,701,287.00 Rp 800,031,211,804.00 0.69%

22 Kota Bekasi 2018 Rp 77,320,468,209.00 Rp 4,835,980,257,174.00 1.60%
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23 Kota Bogor 2018 Rp 48,418,070,315.00 Rp 2,328,703,432,668.00 2.08%

24 Kota Cimahi 2018 Rp 12,220,530,827.00 Rp 1,316,230,476,122.00 0.93%

25 Kota Cirebon 2018 Rp 10,925,787,599.00 Rp 1,422,978,064,983.00 0.77%

26 Kota Depok 2018 Rp 36,388,197,243.00 Rp 2,940,266,487,078.00 1.24%

27 Kota Sukabumi 2018 Rp 8,331,404,580.00 Rp 1,223,767,356,844.00 0.68%

28 Kota Tasikmalaya 2018 Rp 11,665,110,328.00 Rp 1,837,915,314,476.00 0.63%

Berikut penulis sajikan tabel Descriptive Statistics berdasarkan pengolahan

data menggunakan IBM SPSS Statistik Versi 25.

Tabel 4.8

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Retribusi Daerah (X2) 140 .00 10.14 .0127 .85590

Valid N (listwise) 140

Dari tabel Descriptive Statistics di atas dapat dilihat nilai Mean sebesar

0.0127 atau 1.27% kemudian dibawah disajikan tabel kategori yang berisi kriteria

dan interval. Nilai Mean masuk ke dalam kriteria Rendah.

Tabel 4.9

Kategori Deskriptif

Kategori Interval
Sangat Rendah 0.00% – 1.06%

Rendah 1.06% – 2.11%



cxxx

cxxx

Sedang 2.11% – 3.17%
Tinggi 3.17% – 4.23%

Sangat Tinggi 4.23% – 5.28%

4.2.1.3 Analisis Deskriptif Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2014 - 2018

Berikut penulis sajikan hasil Descriptive Statistics berdasarkan pengolahan

data adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10

Deskriptif Statistik

Belanja Modal (Y)

No Nama Kabupaten/Kota Tahun Belanja Modal Belanja Daerah Belanja Modal

2014

1 Provinsi Jawa Barat 2014 Rp1,359,802,615,163.00 Rp20,797,988,465,006.00 6.54%

2 Kabupaten Bandung 2014 Rp 473,371,826,705.00 Rp 3,823,064,504,314.00 12.38%

3 Kabupaten Bandung Barat 2014 Rp 331,152,301,131.00 Rp 1,868,257,939,372.00 17.73%

4 Kabupaten Bekasi 2014 Rp1,168,556,174,474.00 Rp 3,761,215,938,532.00 31.07%

5 Kabupaten Bogor 2014 Rp1,232,249,681,373.00 Rp 4,899,883,275,105.00 25.15%

6 kabupaten Ciamis 2014 Rp 349,432,436,497.00 Rp 2,007,151,405,720.00 17.41%
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7 Kabupaten Cianjur 2014 Rp 468,287,520,155.00 Rp 2,585,016,019,356.00 18.12%

8 Kabupaten Cirebon 2014 Rp 323,301,978,738.00 Rp 2,566,951,406,947.00 12.59%

9 Kabupaten Garut 2014 Rp 487,453,748,076.00 Rp 3,044,084,138,136.00 16.01%

10 Kabupaten Indramayu 2014 Rp 383,331,021,062.00 Rp 2,548,894,651,145.00 15.04%

11 Kabupaten Karawang 2014 Rp 592,851,397,329.00 Rp 3,151,309,949,763.00 18.81%

12 Kabupaten Kuningan 2014 Rp 215,610,690,497.00 Rp 1,804,797,895,347.00 11.95%

13 Kabupaten Majalengka 2014 Rp 529,856,514,373.00 Rp 2,010,112,733,955.00 26.36%

14 Kabupaten Pangandaran 2014 Rp 60,588,729,719.00 Rp 517,932,842,103.00 11.70%

15 Kabupaten Purwakarta 2014 Rp 330,239,453.00 Rp 1,511,330,989,823.00 0.02%

16 Kabupaten Subang 2014 Rp 484,223,520,521.00 Rp 2,169,100,504,872.00 22.32%

17 Kabupaten Sukabumi 2014 Rp 422,908,949,167.00 Rp 2,743,154,794,287.00 15.42%

18 Kabupaten Sumedang 2014 Rp 335,030,215,241.00 Rp 2,050,349,911,787.00 16.34%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2014 Rp 558,496,505,928.00 Rp 2,416,942,284,557.00 23.11%

20 Kota Bandung 2014 Rp 971,440,599,331.00 Rp 4,435,589,286,032.00 21.90%

21 Kota Banjar 2014 Rp 150,062,123,762.00 Rp 640,072,144,798.00 23.44%

22 Kota Bekasi 2014 Rp 719,478,321,954.00 Rp 3,936,261,962,821.00 18.28%

23 Kota Bogor 2014 Rp 499,335,882,425.00 Rp 1,702,110,243,910.00 29.34%

24 Kota Cimahi 2014 Rp 151,446,501,358.00 Rp 1,042,608,970,972.00 14.53%

25 Kota Cirebon 2014 Rp 235,233,597,636.00 Rp 1,194,448,622,457.00 19.69%

26 Kota Depok 2014 Rp 582,004,462,577.00 Rp 2,011,328,640,125.00 28.94%

27 Kota Sukabumi 2014 Rp 116,080,255,515.00 Rp 916,810,530,592.00 12.66%

28 Kota Tasikmalaya 2014 Rp 276,775,401,438.00 Rp 1,456,073,879,776.00 19.01%

2016

1 Provinsi Jawa Barat 2015 Rp2,298,676,125,205.00 Rp24,417,605,860,513.00 9.41%
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2 Kabupaten Bandung 2015 Rp 708,464,526,697.00 Rp 4,229,818,758,017.00 16.75%

3 Kabupaten Bandung Barat 2015 Rp 374,320,053,732.00 Rp 1,877,979,690,810.00 19.93%

4 Kabupaten Bekasi 2015 Rp1,165,153,095,189.00 Rp 3,936,570,734,441.00 29.60%

5 Kabupaten Bogor 2015 Rp1,459,647,299,638.00 Rp 5,638,198,865,486.00 25.89%

6 kabupaten Ciamis 2015 Rp 492,668,741,650.00 Rp 2,319,078,153,287.00 21.24%

7 Kabupaten Cianjur 2015 Rp 581,323,220,540.00 Rp 3,050,236,846,394.00 19.06%

8 Kabupaten Cirebon 2015 Rp 439,768,587,939.00 Rp 2,987,077,821,460.00 14.72%

9 Kabupaten Garut 2015 Rp 578,732,262,315.00 Rp 3,549,252,715,590.00 16.31%

10 Kabupaten Indramayu 2015 Rp 713,948,024,551.00 Rp 2,872,004,931,536.00 24.86%

11 Kabupaten Karawang 2015 Rp 631,019,911,645.00 Rp 3,614,410,806,167.00 17.46%

12 Kabupaten Kuningan 2015 Rp 393,510,702,302.00 Rp 2,353,037,105,144.00 16.72%

13 Kabupaten Majalengka 2015 Rp 672,132,609,304.00 Rp 2,388,970,814,976.00 28.13%

14 Kabupaten Pangandaran 2015 Rp 265,369,809,750.00 Rp 885,025,300,560.00 29.98%

15 Kabupaten Purwakarta 2015 Rp 357,890,382,874.00 Rp 1,803,281,187,378.00 19.85%

16 Kabupaten Subang 2015 Rp 479,480,492,144.00 Rp 2,114,883,423,167.00 22.67%

17 Kabupaten Sukabumi 2015 Rp 479,480,492,144.00 Rp 3,204,585,073,038.00 14.96%

18 Kabupaten Sumedang 2015 Rp 557,223,725,256.00 Rp 2,352,851,738,495.00 23.68%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2015 Rp 462,706,221,343.00 Rp 2,496,585,381,362.00 18.53%

20 Kota Bandung 2015 Rp1,287,802,827,811.00 Rp 5,201,938,207,165.00 24.76%

21 Kota Banjar 2015 Rp 194,774,353,115.00 Rp 724,391,370,221.00 26.89%

22 Kota Bekasi 2015 Rp1,249,954,669,378.00 Rp 3,881,179,278,034.00 32.21%

23 Kota Bogor 2015 Rp 440,919,551,227.00 Rp 1,862,982,871,234.00 23.67%

24 Kota Cimahi 2015 Rp 180,783,092,416.00 Rp 1,074,961,450,668.00 16.82%

25 Kota Cirebon 2015 Rp 264,561,671,143.00 Rp 1,354,729,318,775.00 19.53%

26 Kota Depok 2015 Rp 615,731,792,480.00 Rp 2,178,595,019,630.00 28.26%
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27 Kota Sukabumi 2015 Rp 166,212,543,933.00 Rp 1,057,842,417,761.00 15.71%

28 Kota Tasikmalaya 2015 Rp 319,080,079,445.00 Rp 1,533,247,452,660.00 20.81%

2016

1 Provinsi Jawa Barat 2016 Rp2,859,355,623,561.00 Rp27,621,964,467,242.00 10.35%

2 Kabupaten Bandung 2016 Rp 569,467,789,003.00 Rp 4,640,192,716,482.00 12.27%

3 Kabupaten Bandung Barat 2016 Rp 355,712,315,504.00 Rp 2,004,484,665,089.00 17.75%

4 Kabupaten Bekasi 2016 Rp1,302,248,456,477.00 Rp 4,413,632,182,017.00 29.51%

5 Kabupaten Bogor 2016 Rp1,541,830,222,578.00 Rp 6,465,300,553,876.00 23.85%

6 kabupaten Ciamis 2016 Rp 549,753,299,274.00 Rp 2,460,806,671,948.00 22.34%

7 Kabupaten Cianjur 2016 Rp 616,244,510,821.00 Rp 2,829,919,130,797.00 21.78%

8 Kabupaten Cirebon 2016 Rp 610,529,622,954.00 Rp 2,955,802,221,969.00 20.66%

9 Kabupaten Garut 2016 Rp 597,238,158,316.00 Rp 3,691,518,655,216.00 16.18%

10 Kabupaten Indramayu 2016 Rp 937,843,790,077.00 Rp 3,218,207,589,032.00 29.14%

11 Kabupaten Karawang 2016 Rp 57,415,225,515.00 Rp 3,716,163,710,890.00 1.55%

12 Kabupaten Kuningan 2016 Rp 328,557,462,480.00 Rp 2,500,019,473,524.00 13.14%

13 Kabupaten Majalengka 2016 Rp 631,758,023,788.00 Rp 2,633,576,715,220.00 23.99%

14 Kabupaten Pangandaran 2016 Rp 221,197,379,824.00 Rp 837,775,968,259.00 26.40%

15 Kabupaten Purwakarta 2016 Rp 284,796,124,018.00 Rp 1,558,091,339,574.00 18.28%

16 Kabupaten Subang 2016 Rp 524,265,605,647.00 Rp 2,262,396,564,685.00 23.17%

17 Kabupaten Sukabumi 2016 Rp 551,260,603,873.00 Rp 3,388,582,158,300.00 16.27%

18 Kabupaten Sumedang 2016 Rp 465,361,607,902.00 Rp 2,214,372,088,693.00 21.02%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2016 Rp 737,110,283,652.00 Rp 2,909,766,307,719.00 25.33%

20 Kota Bandung 2016 Rp1,254,021,785,263.00 Rp 5,829,512,978,424.00 21.51%

21 Kota Banjar 2016 Rp 281,994,343,093.00 Rp 877,982,552,169.00 32.12%
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22 Kota Bekasi 2016 Rp1,428,034,524,406.00 Rp 4,403,530,694,024.00 32.43%

23 Kota Bogor 2016 Rp 552,484,517,036.00 Rp 2,115,296,888,270.00 26.12%

24 Kota Cimahi 2016 Rp 275,139,536,649.00 Rp 1,356,743,650,696.00 20.28%

25 Kota Cirebon 2016 Rp 297,984,371,898.00 Rp 1,463,440,701,758.00 20.36%

26 Kota Depok 2016 Rp1,018,655,640,157.00 Rp 2,755,256,803,566.00 36.97%

27 Kota Sukabumi 2016 Rp 205,502,294,155.00 Rp 1,155,744,384,389.00 17.78%

28 Kota Tasikmalaya 2016 Rp 387,625,598,910.00 Rp 1,765,510,422,545.00 21.96%

2017

1 Provinsi Jawa Barat 2017 Rp2,311,616,145,730.00 Rp32,706,749,485,376.00 7.07%

2 Kabupaten Bandung 2017 Rp 628,497,495,405.00 Rp 4,609,698,467,829.00 13.63%

3 Kabupaten Bandung Barat 2017 Rp 400,093,042,859.00 Rp 2,207,033,606,285.00 18.13%

4 Kabupaten Bekasi 2017 Rp 971,090,629,160.00 Rp 4,238,252,521,121.00 22.91%

5 Kabupaten Bogor 2017 Rp1,525,152,052,623.00 Rp 6,875,742,319,986.00 22.18%

6 kabupaten Ciamis 2017 Rp 452,171,458,810.00 Rp 2,526,057,464,021.00 17.90%

7 Kabupaten Cianjur 2017 Rp 823,214,700,634.00 Rp 3,074,361,632,933.00 26.78%

8 Kabupaten Cirebon 2017 Rp 609,568,213,960.00 Rp 3,598,094,924,227.00 16.94%

9 Kabupaten Garut 2017 Rp 615,046,392,421.00 Rp 4,369,933,640,924.00 14.07%

10 Kabupaten Indramayu 2017 Rp 776,090,158,448.00 Rp 3,304,474,156,184.00 23.49%

11 Kabupaten Karawang 2017 Rp 745,196,437,547.00 Rp 4,146,864,586,125.00 17.97%

12 Kabupaten Kuningan 2017 Rp 327,877,830,627.00 Rp 2,629,543,133,050.00 12.47%

13 Kabupaten Majalengka 2017 Rp 605,772,199,991.00 Rp 2,638,825,946,023.00 22.96%

14 Kabupaten Pangandaran 2017 Rp 426,921,890,626.00 Rp 1,307,759,932,586.00 32.65%

15 Kabupaten Purwakarta 2017 Rp 416,588,905,660.00 Rp 1,764,279,705,644.00 23.61%

16 Kabupaten Subang 2017 Rp 486,430,787,962.00 Rp 2,954,062,269,722.00 16.47%
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17 Kabupaten Sukabumi 2017 Rp 545,840,507,028.00 Rp 3,674,929,558,013.00 14.85%

18 Kabupaten Sumedang 2017 Rp 498,572,941,044.00 Rp 2,622,493,127,800.00 19.01%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2017 Rp 566,130,224,362.00 Rp 2,855,163,262,549.00 19.83%

20 Kota Bandung 2017 Rp 918,875,016,069.00 Rp 5,541,718,107,062.00 16.58%

21 Kota Banjar 2017 Rp 215,242,342,160.00 Rp 787,655,736,346.00 27.33%

22 Kota Bekasi 2017 Rp1,236,086,622,628.00 Rp 4,981,203,594,624.00 24.82%

23 Kota Bogor 2017 Rp 433,491,716,724.00 Rp 2,245,590,002,913.00 19.30%

24 Kota Cimahi 2017 Rp 270,324,719,343.00 Rp 1,339,382,098,733.00 20.18%

25 Kota Cirebon 2017 Rp 220,222,341,278.00 Rp 1,409,419,587,356.00 15.63%

26 Kota Depok 2017 Rp 857,242,346,380.00 Rp 2,672,164,042,797.00 32.08%

27 Kota Sukabumi 2017 Rp 217,077,378,623.00 Rp 1,160,219,417,015.00 18.71%

28 Kota Tasikmalaya 2017 Rp 425,367,687,732.00 Rp 1,863,794,778,998.00 22.82%

2018

1 Provinsi Jawa Barat 2018 Rp3,145,847,260,323.00 Rp33,333,824,961,824.00 9.44%

2 Kabupaten Bandung 2018 Rp 713,093,010,271.00 Rp 4,560,097,691,605.00 15.64%

3 Kabupaten Bandung Barat 2018 Rp 264,540,319,500.00 Rp 2,211,908,511,646.00 11.96%

4 Kabupaten Bekasi 2018 Rp 853,621,639,952.00 Rp 4,435,230,385,026.00 19.25%

5 Kabupaten Bogor 2018 Rp1,550,285,365,808.00 Rp 7,895,673,760,000.00 19.63%

6 kabupaten Ciamis 2018 Rp 442,374,318,119.00 Rp 2,602,915,468,682.00 17.00%

7 Kabupaten Cianjur 2018 Rp 928,610,308,238.00 Rp 4,000,993,750,351.00 23.21%

8 Kabupaten Cirebon 2018 Rp 510,923,940,462.00 Rp 3,681,465,057,398.00 13.88%

9 Kabupaten Garut 2018 Rp 527,593,476,982.00 Rp 4,257,224,285,897.00 12.39%

10 Kabupaten Indramayu 2018 Rp 769,879,618,700.00 Rp 3,250,490,346,424.00 23.69%

11 Kabupaten Karawang 2018 Rp 697,603,266,243.00 Rp 4,315,267,288,954.00 16.17%

12 Kabupaten Kuningan 2018 Rp 221,662,068,961.00 Rp 2,099,896,546,219.00 10.56%
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13 Kabupaten Majalengka 2018 Rp 681,604,696,830.00 Rp 2,791,917,486,735.00 24.41%

14 Kabupaten Pangandaran 2018 Rp 184,898,372,939.00 Rp 1,206,029,842,733.00 15.33%

15 Kabupaten Purwakarta 2018 Rp1,648,434,973,535.00 Rp 2,281,637,171,260.00 72.25%

16 Kabupaten Subang 2018 Rp 486,207,641,997.00 Rp 2,932,138,447,923.00 16.58%

17 Kabupaten Sukabumi 2018 Rp 614,381,109,002.00 Rp 3,824,205,058,246.00 16.07%

18 Kabupaten Sumedang 2018 Rp 410,348,713,390.00 Rp 2,690,086,609,326.00 15.25%

19 Kabupaten Tasikmalaya 2018 Rp 524,842,281,067.00 Rp 2,895,532,164,594.00 18.13%

20 Kota Bandung 2018 Rp1,049,696,223,623.00 Rp 6,114,449,093,123.00 17.17%

21 Kota Banjar 2018 Rp 193,782,528,967.00 Rp 803,917,301,982.00 24.10%

22 Kota Bekasi 2018 Rp 780,096,411,797.00 Rp 5,000,442,687,914.00 15.60%

23 Kota Bogor 2018 Rp 455,461,723,593.00 Rp 2,406,586,936,843.00 18.93%

24 Kota Cimahi 2018 Rp 276,020,230,064.00 Rp 1,489,072,968,877.00 18.54%

25 Kota Cirebon 2018 Rp 175,692,948,871.00 Rp 1,426,054,577,183.00 12.32%

26 Kota Depok 2018 Rp 770,053,793,199.00 Rp 2,765,083,907,819.00 27.85%

27 Kota Sukabumi 2018 Rp 140,100,688,338.00 Rp 1,185,870,308,688.00 11.81%

28 Kota Tasikmalaya 2018 Rp 374,596,059,058.00 Rp 1,863,794,778,998.00 20.10%

Berikut penulis sajikan tabel Descriptive Statistics berdasarkan pengolahan

data menggunakan IBM SPSS Statistik Versi 25.

Tabel 4.11

Descriptive Statistics

N
Minimu

m
Maximu

m Mean
Std.

Deviation

Belanja Modal (Y) 140 .00 7.22 .2468 .59726

Valid N (listwise) 140
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Dari tabel Descriptive Statistics di atas dapat dilihat nilai Mean sebesar

0.2468 atau 24.68% kemudian dibawah disajikan tabel kategori yang berisi kriteria

dan interval. Nilai Mean masuk ke dalam kriteria Rendah.

Tabel 4.12

Kategori Deskriptif

Kategori Interval
Sangat Rendah 0.02% – 14.47%

Rendah 14.47% – 28.91%
Sedang 28.91% – 43.36%
Tinggi 43.36% – 57.80%

Sangat Tinggi 57.80% – 72.25%

4.2.2 Analisis Assosiatif (Verifikatif)

4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji hipotesis maka sebelumnya dilakukan terlebih dahulu uji

asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model

regresi berdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah data

yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Dalam
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penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak

dilakukan dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov dan analisis

grafik Normal Probability Plot. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi

dengan melihat nilai Asymp Sig pada uji Kolmogorov-Smirnov jika lebih

besar dari 0,05 maka data dinyatakan normal. Dengan menggunakan IBM

SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.13

Uji Asumsi Klasik Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

TOTAL

N 140

Normal Parametersa,b Mean .8857

Std.
Deviation

5.96786

Most Extreme
Differences

Absolute .498

Positive .498

Negative -.444

Test Statistic .498

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
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Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed))

dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.200 artinya lebih besar dari 0.05.

Karena nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0.05

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi

normalitas.

Gambar 4.2

Normal P-Plot of Regression Standarized Residual

Gambar di atas menunjukan bahwa titik-titik yang menggambarkan data

penelitian yang akan digunakan bisa dikatakan tersebar di sekeliling garis

diagonal dan tidak terpencar jauh dari garis diagonal. Hasil ini menunjukan

bahwa data yang akan di regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal atau

dikatakan bahwa persyaratan normalitas data bisa dipenuhi.
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2. Uji Autokolerasi

Berikut adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan analisis

Durbin-Watson. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.14
Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Model Summaryb

Model

Durbin-Watson

1 2.041

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah (X2), Pajak
Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2.041

dengan jumlah pengamatan sebanyak 140. Karena nilai Durbin-Watson

berada diantara -2 s/d 2 (Menurut Singgih Santoso dalam Buku Metodologi

Penelitian) maka tidak terdapat gejala autokolerasi pada model regresi.

3. Uji Multikolinieritas
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Uji multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi

ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar

variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas

(korelasinya 1 atau mendekati 1). Untuk mengetahui suatu model regresi

bebas dari multikolinieritas, yaitu dengan melihat angka VIF (Variance

Inflation Factor) harus kurang dari 10 dan angka tolerance lebih dari 0.1

Berikut ini hasil pengujian asumsi multikolinieritas. Dengan menggunakan

IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.15
Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)
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Pajak Daerah (X1) .201 1.640

Retribusi Daerah (X2) .201 1.640

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, nilai Tolerance untuk

seluruh variabel bebas > 0.1 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor)

seluruh variabel bebas < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi multikolinieritas pada data tersebut.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak

terjadi heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),

maka terjadi heteroskedastisitas

 Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
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Berikut ini dilampirkan grafik Scatterplot untuk menganalisis apakah

terjadi heterokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas, adapun alat

pengujian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melihat grafik plot

antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Grafik 4.1

Grafik Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Dari grafik di atas Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara

acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu

Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas

pada model regresi.
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4.2.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana Pajak Daerah (X1) terhadap

Belanja Modal (Y)

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk meramalkan variabel

terikat ketika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Dengan menggunakan IBM

SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.16

Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .248 .051 4.858 .000

Pajak Daerah (X1) .101 .030 -.012 3.366 .000

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Dari tabel di Coefficients di atas dengan melihat kolom B maka diperoleh

persamaan sebagai berikut.

Y = 0.248 + 0.101X1
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Dari hasil persamaan regresi linier sederhana tersebut masing-masing

variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 0.347 menyatakan bahwa jika Pajak Daerah (X2)

bernilai 0 (nol) artinya tidak ada Pajak Daerah, maka Belanja Modal

(Y) akan bernilai sebesar 0.347.

b. Nilai Pajak Daerah (X1) memiliki koefisien positif sebesar 0.101 yang

menunjukkan adanya hubungan searah antara Pajak Daerah dengan Belanja

Modal. Artinya, jika Pajak Daerah meningkat maka Belanja Modal akan

meningkat.

1. Analisis Korelasi Parsial Pajak Daerah (X1) dengan Belanja Modal (Y)

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan

yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan

menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.
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Tabel 4.17

Analisis Korelasi

Correlations

Belanja Modal

(Y)

Pajak Daerah

(X1)

Pearson Correlation Belanja Modal (Y) 1.000 .722

Pajak Daerah (X1) .722 1.000

Sig. (2-tailed) Belanja Modal (Y) . .000

Pajak Daerah (X1) .000 .

N Belanja Modal (Y) 140 140

Pajak Daerah (X1) 140 140

Berdasarkan tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisein

korelasi yang diperoleh sebesar 0.722. Nilai korelasi bertanda positif yang

menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan

variabel terikat adalah searah dimana semakin baik Pajak Daerah (X1) akan

diikuti semakin meningkatnya Belanja Modal (Y).



cxlvii

cxlvii

Tabel 4.18

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Korelasi Tingkat Hubungan

0,00-0,199 Sangat Rendah

0,20-0,399 Rendah

0,40-0,599 Sedang

0,60-0,799 Kuat

0,80-1,000 Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2014:184

Berdasarkan tabel Interpretasi Koefisien Korelasi di atas maka

dapat disimpulkan bahwa Tingkat Hubungan masuk ke dalam tingkat

hubungan yang Kuat.

2. Analisis Koefisien Determinasi Parsial Pajak Daerah (X1) Terhadap

Belanja Modal (Y)

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar

pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.
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Tabel 4.19

Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .722a .521 .507 .59937

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa R Square

sebesar 0.521 nilai tersebut menunjukkan secara parsial dalam memberikan

kontribusi atau pengaruh yang dikenal dengan istilah Koefisien

Determinasi (KD) dihitung dari mengkuadratkan koefisien korelasi:

KD = (X�Q���� x 100% = 52.1%

Sedangkan sisanya sebesar 100% - 52.1% = 47.9% merupakan

pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

3. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T) Pajak Daerah (X1) terhadap

Belanja Modal (Y)
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Pengujian hipotesis parsial (uji t) untuk mengetahui secara parsial

apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau sebaliknya. Dengan

menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.20

Uji T

Hipotesis thitung Sig ttabel α Keputusan Keterangan

H0 : 1 = 0 3.366 0.000 1.977 5% H0 ditolak Signifikan

Ho = 0 : Pajak Daerah (X1) Tidak memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap Belanja Modal (Y).

Ha≠ 0 : Pajak Daerah (X1) Memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

Belanja Modal (Y).

Taraf signifikansi (α) : 0.05 (5%)

Kriteria :

1. Tolak Ho jika T hitung > T tabel atau Tolak Ho jika -T hitung > -T tabel

2. Terima Ho jika T hitung < T tabel atau Ho jika -T hitung < -T tabel
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh

adalah sebesar 3.366. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada

tabel distribusi T yang dapat dilihat pada Excel Nilai T Tabel dan F Tabel

(terlampir) dengan rumus sebgai berikut (N-F-1=140-1-1=138) sebesar

1.977. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh

sebesar 3.366 > T tabel sebesar 1.977 sesuai dengan kriteria pengujian

hipotesis bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya berpengaruh

signifikan.

Daerah Penerimaan Ho
Daerah penolakan

Ho

t tabel = -1.977 t tabel =
1.977

Daerah penolakan
Ho

Grafik 4.2

Penolakan dan Penerimaan Ho

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat

kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian belanja modal seperti
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pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan

pulik, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Salah

satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan belanja modal dari segi

keuangan yaitu melalui pendapatan. Pemerintah daerah sebagai organisasi

sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah yang baik

berasal dari pemerintah pusat untuk menyediakan sumber-sumber

pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah yaitu melalui

penerimaan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah mempunyai

kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin

besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula

pendapatan asli daerah, dengan demikian semakin besar dana yang

dialokasikan untuk belanja modal yang dapat digunakan untuk melengkapi

aset daerah (Hasbullah,2017).

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016, pajak

daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan

perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat daerah.
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Sumber pajak daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk

memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak daerah merupakan

sumber pendapatan daerah yang digali potensinya dengan cara memungut,

mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Peningkatan

pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah diharapkan mampu

memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal yang nantinya

akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik.

4.2.2.3 Analisis Regresi Linier Sederhana Retribusi Daerah (X2) terhadap

Belanja Modal (Y)

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk meramalkan variabel

terikat ketika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Dengan

menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.
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Tabel 4.21

Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .347 .081 4.283 .000

Retribusi Daerah (X2) .208 .059 .789 3.525 .000

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Dari tabel di Coefficients di atas dengan melihat kolom B maka

diperoleh persamaan sebagai berikut.

Y = 0.347 + 0.208X2

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana tersebut masing-masing

variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 0.347 menyatakan bahwa jika Retribusi Daerah (X2)

bernilai 0 (nol) artinya tidak ada Retribusi Daerah, maka Belanja

Modal (Y) akan bernilai sebesar 0.347.

b. Nilai Retribusi Daerah (X2) memiliki koefisien positif sebesar 0.208

yang menunjukkan adanya hubungan searah antara Retribusi Daerah
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dengan Belanja Modal. Artinya, jika Retribusi Daerah meningkat maka

Belanja Modal akan meningkat.

1. Analisis Korelasi Parsial Retribusi Daerah (X2) dengan Belanja Modal

(Y)

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan

yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan

menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.22

Analisis Korelasi

Correlations

Belanja Modal

(Y)

Retribusi

Daerah (X2)

Pearson Correlation Belanja Modal (Y) 1.000 .655

Retribusi Daerah (X2) .655 1.000

Sig. (2-tailed) Belanja Modal (Y) . .000

Retribusi Daerah (X2) .000 .

N Belanja Modal (Y) 140 140

Retribusi Daerah (X2) 140 140

Berdasarkan tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisein

korelasi yang diperoleh sebesar 0.655. Nilai korelasi bertanda positif yang
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menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan

variabel terikat adalah searah dimana semakin baik (X2) akan diikuti

semakin meningkatnya (Y).

Tabel 4.23

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Korelasi Tingkat Hubungan

0,00-0,199 Sangat Rendah

0,20-0,399 Rendah

0,40-0,599 Sedang

0,60-0,799 Kuat

0,80-1,000 Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2014:184

Berdasarkan tabel Interpretasi Koefisien Korelasi di atas maka

dapat disimpulkan bahwa Tingkat Hubungan masuk ke dalam tingkat

hubungan yang Kuat.

2. Analisis Koefisien Determinasi Parsial Retribusi Daerah (X2)

Terhadap Belanja Modal(Y)



clvi

clvi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar

pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.24

Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .789a .622 .605 .52659

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah (X2)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa R Square sebesar

0.622 nilai tersebut menunjukkan secara parsial dalam memberikan

kontribusi atau pengaruh yang dikenal dengan istilah Koefisien

Determinasi (KD) dihitung dari mengkuadratkan koefisien korelasi:

KD = (X�Q䙲湯�� x 100% = 62.2%

Sedangkan sisanya sebesar 100% - 62.2% = 37.8% merupakan

pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.



clvii

clvii

3. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T) Retribusi Daerah (X2) terhadap

Belanja Modal (Y)

Pengujian hipotesis parsial (uji t) untuk mengetahui secara parsial

apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau sebaliknya. Dengan

menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25.

Tabel 4.25

Uji T

Hipotesis thitung Sig ttabel α Keputusan Keterangan

H0 : 1 = 0 3.525 0.00 1.977 5% H0 ditolak Signifikan

Ho = 0 : Retribusi Daerah (X2) Tidak memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Ha≠ 0 : Retribusi Daerah (X2) Memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap belanja modal (Y).

Taraf signifikansi (α) : 0.05 (5%)

Kriteria :

1. Tolak Ho jika T hitung > T tabel atau Tolak Ho jika -T hitung > -T tabel

2. Terima Ho jika T hitung < T tabel atau Ho jika -T hitung < -T tabel

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh

adalah sebesar 3.525. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada
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tabel distribusi T yang dapat dilihat pada Excel Nilai T Tabel dan F Tabel

(terlampir) dengan rumus sebgai berikut (N-F-1=140-1-1=138) sebesar

1.977. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh

sebesar 3.525 > T tabel sebesar 1.977 sesuai dengan kriteria pengujian

hipotesis bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya berpengaruh

signifikan.

Daerah Penerimaan Ho
Daerah penolakan

Ho

t tabel = -1.977 t tabel =
1.977

Daerah penolakan
Ho

Grafik 4.3

Penolakan dan Penerimaan Ho

Definisi Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai

berikut:

“Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang
manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin
seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.”
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Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas

dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu

cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan

belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja

Modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi

keuangan yaitu melalui pendapatan. Pemerintah daerah sebagai organisasi

sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang

berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri.

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang

berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli

Daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah

daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar

Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan

pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Jika Retribusi

Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat

sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja
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Modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada

masyarakat (Mamonto dan Tolosang, 2014).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi

adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti

pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri.

Upaya ini perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat. Jika penerimaan Retribusi Daerah

meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah

daerah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terhadap Belanja Modal (Studi di Pemerintahan Daerah Jawa Barat)” maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi karena nilai

rata-rata sebesar 55.38% masuk ke dalam interval 49.32% –

61.65%.

2. Retribusi Daerah masuk ke dalam kategori Rendah karena nilai

rata-rata sebesar 1.27% masuk ke dalam interval 1.06% – 2.11%.

3. Belanja Modal masuk ke dalam kategori Rendah karena nilai rata-rata

sebesar 24.68% masuk ke dalam interval 14.47% – 28.91%.

4. Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja

Modal dengan kontribusi pengaruh sebesar 52.1%.

5. Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Modal dengan kontribusi pengaruh sebesar 62.2%.
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5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

a. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa pajak

daerah memiliki kriteria tinggi. Artinya Pemerintah Daerah telah

mewajibkan masyarakatnya untuk membayar pajak. Selain itu,

Pemerintah Daerah bisa menambah fasilitas-fasilitas untuk

memudahkan masyarakat agar dengan mudahnya membayar pajak.

b. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa

retribusi daerah memiliki kriteria rendah. Artinya Retribusi Daerah di

Kabupaten dan Kota di Jawa Barat perlu ditingkatkan lagi dengan cara

meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar retribusi.

c. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya diketahui bahwa belanja

modal memiliki kriteria rendah. Kondisi seperti ini disebabkan karena

pembelanjaan anggaran tidak semuanya digunakan untuk pembelanjaan,

hal ini disebabkan belanja modal manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran

dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan

menambah belanja yang bersifat rutin.
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Apabila melakukan penelitian dengan topik sejenis diharapkan lebih baik

menggunakan variabel yang lebih luas atau menambah beberapa variabel

lain yang mungkin dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap

belanja modal dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

b. Periode penelitian untuk selanjutnya menggunakan periode yang berbeda ,

hal ini bertujuan agar memperkuat dan memberikan hasil yang lebih

akurat dalam penelitian.


