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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang Masalah 

 Negara merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat 

pemerintahan yang berkuasa dalam menyelenggarakan sebuah fungsi negara yang 

merdeka. Salah satu tujuan negara yaitu memenuhi ragam kebutuhan manusia yang 

tidak dapat dipenuhi secara individual serta menciptakan kehidupan yang baik bagi 

seluruh warga. Agar tujuan negara dapat terpenuhi maka diperlukan strategi dan 

teknik yang mumpuni dalam menghimpun dana masyarakat untuk 

menyelenggarakan fungsi kemakmuran, ketertiban, keamanan, dan keadilan. 

Pemerintah pusat membagikan tugas dan wewenang kepada pemerintah 

daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di daerah masing-masing agar 

lebih efektif dan efisien, serta mampu mendorong masyarakat agar lebih berperan 

aktif dalam pembangunan daerah. Hal ini dikenal dengan sebutan otonomi daerah 

yang mulai diperkenalkan pada tahun 2001 yang dilandasi dengan Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah. Beberapa kali Undang-

Undang otonomi daerah mengalami perubahan, hingga UU yang terbaru saat ini 

yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2014 yang sudah disempurnakan menjadi 

Undang-Undang No. 9 tahun 2015. Dengan adanya otonomi daerah dan 

desentralisasi diyakini dapat membangun kemandirian daerah
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Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah 

dijelaskan bahwa salah tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu sebagai  upaya 

pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di 

setiap daerah. Dengan adanya ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali 

segala potensi-potensi yang ada di daerahnya untuk kepentingan masyarakat agar 

tercipta masyarakat yang mandiri. Selain itu juga memberikan keleluasaan bagi 

pemerintah daerah untuk mengatur serta mengembangkan daerahnya dengan 

sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Adanya otonomi daerah memberikan tantangan bagi pemerintah daerah 

untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, terutama untuk 

pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan 

dapat dilaksanakan secara mandiri baik dalam hal perencanaan, pembangunan, serta 

pembiayaannya. Pembangunan yang dilakukan akan banyak memberikan manfaat 

bagi daerah otonom, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

publik, meningkatkan perekonomian daerah, mendorong pembangunan dalam 

segala bidang, mendorong kegiatan investasi serta meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Adapun sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi adalah PAD, dana perimbangan,  pinjaman daerah, dan 

lain-lain pendapatan yang sah. 

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan 

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga sebuah daerah sudah seharusnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan menggali sumber-sumber potensial di daerahnya 
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melalui PAD. Hal ini diketahui sebagai salah satu ukuran kemandirian keuangan 

daerah yaitu minimnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 

pemerintah pusat. PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang 

perannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam 

menggali potensi yang ada di daerah. Adapun sumber-sumber PAD terdiri dari: (1) 

hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. Menurut Sutedi, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerah (Sutedi, 2008:97). Semakin banyak 

masyarakat membayar pajak dan retribusi maka semakin besar pula kontribusi 

masyarakat dalam pembangunan. 

Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat bergantung dari dua 

hal, yaitu kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan 

yang ada serta ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. 

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah daerah 

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatan yang diperlukan daerah tanpa banyak mengandalkan dana dari 

pemerintah pusat. Dapat dikatakan bahwa kemandirian suatu daerah akan terwujud 

apabila kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) semakin membaik. 

Pajak dan retribusi daerah diharapakan dapat menjadi salah satu sumber 

penerimaan dan pendapatan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian 
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keuangan daerah. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan No. 18 Tahun 

1997. Dan dengan adanya aturan PDRD tersebut menjadi salah satu upaya untuk 

mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus 

memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sehingga pajak dan retribusi daerah 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka menjalanakan otonomi daerah 

yang nyata, luas, dan  bertanggungjawab. Segala sumber-sumber yang potensial 

dalam penerimaan daerah harus digali secara maskimal sesuai peraturan perundang-

undangan. Termasuk pajak dan retribusi daerah yang telah sejak lama menjadi 

unsur PAD yang utama.  

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada 

mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Sedangkan pajak merupakan iuran 

yang diberikan rakyat pada kas negara yang bisa dilakukan secara paksa 

berdasarkan undang-undang tanpa ada kontraprestasi. Kedua hal tersebut 

merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya guna meningkatkan PAD dan mengurangi pendapatan transfer dari 

pemerintah pusat. PAD menjadi tolak ukur terpenting dalam mengukur 

kemandirian keuangan negara. Sebagaimana Mahmudi (2016:140),  mengatakan 

bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan 

jumlah penerimaan PAD yang di dalamnya termasuk pajak daerah dan retribusi 
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daerah, dibagi dengan jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi 

serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan kemandirian 

keuangan daerah yang semakin tinggi pula. 

Kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat diwujudkan oleh seluruh 

daerah otonom yang diberikan wewenang dalam manjalankan tugasnya, karena 

tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu mempercepat pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan meningkatnya kemandirian keuangan 

daerah dapat meningkatkan pula pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di setiap 

daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, termasuk Kabupaten Subang. 

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan 

kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Artinya diberikan kesempatan 

dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. 

Potensi daerah yang melimpah di Kabupaten Subang merupakan keuntungan yang 

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah sebagai modal untuk 

pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan. Pastinya 

diharapkan kemandirian Kabupaten Subang tercermin dengan tingginya tingkat 

kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) dalam membiayai kebutuhan 

daerah serta mampu meminimalkan ketergantungan kontribusi pemerintah pusat 

untuk membiayai pembangunan daerah.  

 Namun jika dilihat dari realitanya, dengan berdasarkan data yang peneliti 

dapatkan bahwa pemerintah Subang belum mampu menjalankan kewenangannya 

sebagai daerah otonom secara maksimal, karena dalam jangka waktu 10 tahun 

terakhir ini kemampuan keuangannya masih kurang baik. Terlihat dari pemerintah 
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daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Berikut ini 

rekapitulasinya: 

Tabel 1. 1 Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2018 

No Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan 

Transfer 

Pendapatan 

Daerah 

1 2009 67.665.304.446 908.769.680.952 1.111.836.684.511 

2 2010 75.532.291.693 1.018.070.369.201 1.186.278.289.469 

3 2011 94.181.846.520 1.003.141.704.663 1.405.974.623.364 

4 2012 120.972.034.723 1.183.988.054.596 1.566.137.077.396 

5 2013 143.314.398.091 1.668.519.241.293 1.815.830.744.298 

6 2014 262.614.860.828 1.961.271.507.293 2.231.098.381.864 

7 2015 313.886.383.831 2.075.975.865.049 2.401.803.549.942 

8 2016 360.621.618.141 2.205.455.478.992 2.571.077.097.133 

9 2017 581.810.550.070 2.276.847.944.052 2.864.240.573.832 

10 2018 400.755.045.571 2.278.583.173.744 2.841.063.281.854 

Rata-rata 242.135.433.391 1.658.062.301.984 1.999.534.030.366 

Persentase 12,11% 82,92%  

Sumber: Lap. Keuangan Kab. Subang (Data Diolah) 

  Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang 

paling tinggi diperoleh dari pendapatan transfer dengan rata-rata Rp. 

1.658.062.301.984,- atau sekitar 82,92%  setiap tahun. Sedangkan rata-rata PAD 

hanya sebesar Rp. 242.135.433.391,- atau sekitar 12,11 % dari total penerimaan 

daerah. Walaupun PAD mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun kontribusi 

dana perimbangan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli 

daerah. 

Berdasarkan hal tersebut bisa dinyatakan bahwa tingkat kemampuan 

keuangan Kabupaten Subang masih rendah karena meskipun dalam setiap tahunnya 

pendapatan asli daerah  mengalami kenaikan namun rata-rata PAD yang didapat 
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selama 10 tahun untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah kontribusinya 

masih kecil yaitu 12,11 % dibanding dengan dana perimbangan/transfer pusat yang 

mencapai 82,92 %. Hal tersebut menjadi permasalahan karena kemampuan 

keuangan daerah Kabupaten Subang dinilai masih rendah dalam menggali sumber-

sumber pendapatan asli daerahnya terutama pajak dan retribusi daerah. 

Pajak merupakan salah satu komponen pembentuk PAD Kabupaten Subang 

yang memiliki sumbangan cukup besar. Adapun penerimaan pajak Kabupaten/kota 

Subang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan dan pajak parkir yang masing-masing memberikan kontribusi 

yang berbeda-beda. Namun di beberapa tahun terakhir pajak daerah Kabupaten 

Subang mengalami fluktuasi. Berikut tabel rekapitulasi realisasi pajak daerah 

Kabupaten Subang.  

Tabel 1. 2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2018 

No Tahun Anggaran Realisasi Persentase 

1 2009 19.206.734.041 20.147.677.694 104,90 % 

2 2010 22.086.051.277 23.114.864.247 104,66 % 

3 2011 32.199.744.000 35.984.516.985 111,75 % 

4 2012 37.872.773.508 40.205.227.196 106,16 % 

5 2013 45.915.500.000 48.576.052.714 105,79 % 

6 2014 71.559.358.796 88.667.002.202 123,91 % 

7 2015 94.817.575.000 106.066.366.358 111,86 % 

8 2016 116.936.650.000 139.913.553.133 119,65 % 

9 2017 164.138.000.000 188.645.108.263 114,93 % 

10 2018 174.138.000.000 177.849.840.446 102,13 % 

Sumber: Lap. Keuangan Kab. Subang (Data Diolah) 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di 

Kabupaten Subang pada 10 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi setiap 



8 

 

 

 

tahunnya. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu dari 

hanya 105,79 % menjadi 123,91 %. Namun mengalami penurunan di tahun-tahun 

sebelumnya dan berikutnya juga. Hal ini diduga karena kurangnya pemerintah 

daerah dalam menggali potensi daerah melalui pajak daerah. 

 Selain pajak, retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi 

jasa usaha dan perizinan tertentu juga mengalami fluktuasi dalam pencapaian 

realisasi anggaran. Hal  tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 1. 3 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2018 

No Tahun Anggaran Realisasi Persentase 

1 2009 9.955.016.750 8.483.829.205 85,22 % 

2 2010 9.841.340.000 9.681.372.754 98,37 % 

3 2011 8.119.850.700 9.434.823.568 116,19 % 

4 2012 17.854.125.000 18.631.995.669 104,36 % 

 5 2013 18.493.375.200 20.274.061.196 109,63 % 

6 2014 18.252.631.000 15.988.859.874 87,60 % 

7 2015 20.008.610.800 17.196.386.501 85,94 % 

8 2016 20.924.452.800 18.953.833.619 90,58 % 

9 2017 20.275.072.300 23.117.616.717 114,02 % 

10 2018 23.044.799.300 22.274.975.181 96,66 % 

Sumber: Lap. Keuangan Kab. Subang (Data Diolah) 

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2009, 2010, 2014, 

2015, 2016, dan 2018 retribusi daerah tidak dapat mencapai target, realisasi nya 

hanya sebesar 85,22 %, 98,37 %, 87,60 %, 85,94 %, 90,58 %, dan 96.66%. 

peningkatan yang paling signifikan hanya terjadi pada tahun 2011 dan 2017, yaitu 

sebesar 116,19 % dan 114,02 %. Dari penjelasan tersebut apat diketahui bahwa 

penerimaan retribusi daerah masih cenderung flukluatif dan belum optimal karena 

di beberapa tahun terakhir realisasi anggaran justru belum dapat mencapai target.  



9 

 

 

 

Selain itu berdasarkan perhitungan hasil rasio kemandirian keuangan 

daerah, Kabupaten Subang menunjukan tingkat kemandirian yang masih terbilang 

sangat rendah, hal tersebut dibuktikan dari tabel berikut: 

Tabel 1. 4 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Subang 

Tahun 2009-2018 

No Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Transfer pusat + 

Provinsi+Pinjaman 
Rasio (%) 

1 2009 67.665.304.446 908.769.680.952 7,45 

2 2010 75.532.291.693 1.018.070.369.201 7,42 

3 2011 94.181.846.520 1.060.529.279.312 8,88 

4 2012 120.972.034.723 1.246.162.135.436 9,71 

5 2013 143.314.398.091 1.428.247.287.293 10,03 

6 2014 262.614.860.828 1.647.841.941.293 15,94 

7 2015 313.886.383.831 1.657.771.427.049 18,93 

8 2016 360.621.618.141 2.041.949.413.532 17,66 

9 2017 581.810.550.070 2.067.639.576.052 28,14 

10 2018 400.755.045.571 2.093.243.318.594 19,15 

Rata-rata 242.135.433.391  1.517.022.442.871 15,96 

Sumber: Lap. Keuangan Kab. Subang (Data Diolah)  

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata persentase tingkat 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang selama 10 tahun sebesar 15,96%. 

Hal tersebut menunjukan masih rendahnya tingkat kemandirian Kabupaten Subang 

karena sesuai dengan tabel pola hubungan dan kemampuan keuangan daerah 

menurut (Halim:2004) bahwa jika tingkat kemandirian keuangan daerah kurang 

dari 25% dikatakan kemandirian keuangan rendah sekali serta dari pola 

hubungannya dengan pemerintah pusat berada pada tingkat instruktif. Artinya 

bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah 

daerah dalam membiaya pembangunan daerah. Dalam kata lain Kabupaten Subang 

tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat masih tergolong tinggi.  
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Meskipun pada tahun 2017 rasio kemandirian menunjukkan angka 28,14%, namun 

dalam tabel pola hubungan kemampuan keuangan daerah  (Halim, 2004) dikatakan 

bahwa kemampuan keuangan daerah masih dikatakan pola konsultatif (rendah), 

belum mencapai partisipatif dan delegatif. 

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah ini diindikasikan karena 

masih kurang optimalnya penerimaan atau sumbangan dari sumber-sumber PAD 

yaitu dari segi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah yang 

potensial sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari tabel kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. 

Tabel 1. 5 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang Tahun 2009-2018 

No Tahun 
Kontribusi Pajak 

Daerah (%) 

Kontribusi Retribusi 

Daerah (%) 

1 2009 29,78 12,54 

2 2010 30,60 12,82 

3 2011 38,21 10,02 

4 2012 33,24 15,40 

5 2013 33,89 14,15 

6 2014 33,76 6,09 

7 2015 33,79 5,48 

8 2016 38,80 5,26 

9 2017 32,42 3,97 

10 2018 44,38 5,56 

Rata-rata 34.89 9,13 

Sumber: Lap. Keuangan Kab. Subang (Data Diolah)  

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD 

dari tahun 2009-2018 selalu tidak stabil atau selalu mengalami fluktuasi pada setiap 

tahunnya dan rata-rata sumbangannya selama 10 tahun hanya berkisar 34,89 % 

terhadap PAD. Begitupun dengan retribusi daerah dari tahun 2009-2018 selalu 
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mengalami penurunan dan rata-rata sumbangannya hanya berkisar 9,13 %. Hal 

tersebut masih dinilai kurang optimal dalam meningkatkan PAD, karena PAD 

tersebut menjadi faktor dalam meningkatkan kemandirian daerah. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa adanya 

permasalahan yang terjadi pada sumber pendapatan Kabupaten Subang yaitu 

penerimaan atau kontribusi hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD 

yang kurang optimal sehingga mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan 

daerah Kabupaten Subang menjadi kurang baik, karena PAD sebagai indikator 

kemandirian daerah kurang mampu dalam membiayai pembangunan daerah. 

Kemandirian keuangan daerah otonom pada prinsipnya tergantung kepada dua hal, 

yaitu kemandirian daerah dalam menggali potensi sumber daya yang dimiliki dan 

ketergantuan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi 

masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah yang menjadi komponen PAD 

maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah tersebut.  

Berdasarkan fenomena yang dijadikan fakta dan data yang di peroleh 

peneliti, serta uraian keterkaitan antara variabel diatas serta perbandingan antara 

data faktual dengan teori yang tersedia, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Kemandirian Keuangan di Kabupaten Subang Tahun 2009-

2013". 
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1.1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka 

penulis menyimpulkan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1) Kontribusi PAD Kabupaten Subang terhadap pendapatan daerah masih dinilai 

rendah yaitu sekitar 12,11%  jika dibandingkan dengan pendapatan lain yakni 

dari dana pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah serta 

kebutuhan daerah.  

2) Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang masih berada pada tingkatan 

yang masih rendah yaitu hanya berkisar 15,96 % yang artinya pemerintah pusat 

lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 

3) Kurang optimalnya penerimaan atau kontribusi hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap PAD sehingga mengakibatkan tingkat 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang menjadi kurang baik, 

karena PAD sebagai indikator kemandirian daerah kurang mampu dalam 

membiayai pembangunan daerah.  

4) Penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD yang cenderung fluktuatif dan 

hanya memberikan sumbangsih dengan rata-rata 34,89 % pertahun. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang belakang di atas terdapat rumusan masalah 

yaitu:  

1) Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang tahun? 
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2) Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang tahun? 

3) Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan atau tidak 

terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :  

1) Untuk mengetahui pajak daerah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

kemandirian kuangan daerah Kabupaten Subang. 

2) Untuk mengetahui retribusi daerah berpengaruh signifikan atau tidak 

terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang. 

3) Untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan 

atau tidak terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai, yaitu berupa kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis.  

 

 

 

1.5.1. Kegunaan Teoretis  
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1) Sebagai khasanah pengembangan intelektual penulis di bidang keilmuan 

Administrasi Publik mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang.  

2) Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-

teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi 

Publik khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah. 

3) Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang 

berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah ataupun kemandirian 

keuangan daerah. 

1.5.2. Kegunaan Praktis  

1) Bagi Penulis  

Sebagai sarana untuk memperdalam menerapkan teori yang diperoleh dalam 

praktek yang sesungguhnya dan menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti dan pembaca tentang pajak daerah, retribusi daerah, maupun 

kemandirian keuangan daerah. 

2) Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dan referensi 

perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

3) Bagi Pemerintah/Intansi yang terkait  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan 

upaya-upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta 

menjadi salah satu bentuk pengabdian bagi peneliti terhadap daerahnya.  
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4) Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan 

media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. 

Selain itu juga menjadi referensi tambahan dalam melakukan penelitian. 

 

1.6.  Kerangka Pemikiran Penelitian 

Usaha menciptakan kemandirian daerah merupakan salah satu tujuan dari 

otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban 

kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah 

serta pembangunan daerah. Pemerintah pusat memberikan hak desentralisasi fiskal 

kepada pemerintah daerah agar dapat menggali sumber-sumber potensial di 

daerahnya dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal di daerahnya untuk 

membiayai sendiri segala bentuk pembangunan daerah. Salah satu dampak otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal adalah semakin besar penerimaan daerah maka akan 

semakin besar juga kemampuan daerah untuk membiaya sendiri keperluan 

daerahnya, sehingga pemerintah daerah tidak tergantung terhadap besarnya 

kontribusi transfer pemerintah pusat dan memanfaatkan kemampuan pemerintah 

daerah itu sendiri dalam penerimaan daerahnya, salah satunya yaitu PAD. 

Sumber PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, serta  lain-lain PAD yang sah. Menurut Sutedi (2008:97) pajak daerah 

dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Semakin 
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banyak masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, maka semakin besar pula 

kontribusi maysrakat dalam pembangunan.  

Secara teori, pajak daerah menurut Mardiasmo, (2011:12-15) adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Retribusi daerah menurut Mardiasmo, (2011:12-15) yang 

selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Kemandirian keuangan daerah menurut Abdul Halim (2004:284) 

kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang 

diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya 

PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya misalnya bantuan 

pemerintah pusat ataupun pinjaman. 

Kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila PAD jauh lebih 

tinggi dibanding dari pendapatan lainnya. Oleh karena itu Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagai komponen dari sumber PAD harus memberikan 

kontribusi yang optimal sehingga peningkatan PAD sebagai indikator 

meningkatnya kemandirian keuangan daerah dapat tercapai. Sebagaimana 

dijelaskan dalam tabel pola hubungan kemampuan keuangan daerah, bahwa 
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semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang menurut Sutedi keduanya 

merupakan komponen penting PAD. Semakin tinggi masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan 

masyarakat semakin tinggi. 

 Apabila digambarkan, kerangka teori dari penelitian ini akan terlihat 

sebagai berikut : 

Gambar 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

   

 

 

 

 

 Sumber: Diolah Peneliti 

 

1.7. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2012:84) Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.  

Pajak Daerah  

(Variabel X1) 

Mardiasmo, (2011) 

Retribusi Daerah 

(Variabel X1) 

Mardiasmo, (2011) 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

(Variabel Y) 

Abdul Halim 

(2004:284) 
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Hipotesis Assosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

assosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk 

pengujian hipotesis assosiatif digunakan rumus hipotesis sebagai berikut:  

1) Ho : Secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemandirian keuangan Kabupaten Subang. 

2) Ha : Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap 

kemandirian keuangan Kabupaten Subang. 

3) Ho : Secara simultan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemandirian keuangan Kabupaten Subang. 

4) Ha : Secara simultan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap 

kemandirian keuangan Kabupaten Subang. 

5) Ho : Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemandirian keuangan Kabupaten Subang. 

6) Ha  : Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kemandirian keuangan Kabupaten Subang 

Hipotesis nol (Ho) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang siginifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

 


