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ABSTRACT 

Thesisana Lewangga Pala'langan. 2022. Thesis. The Influence of 

Regional Tax Contributions to Regional Original Income of North Toraja 

Regency which has been guided by Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M. Kes 

and Thanwain, SE, M. Si 

The purpose of this study was to determine the effect of the 

contribution of local taxes on local revenue (PAD) in North Toraja 

Regency. This research is a quantitative study using secondary data, 

namely data in the form of a report on the realization of the regional 

income and expenditure budget of North Toraja Regency. Methods of data 

collection in this study using interview techniques, observation 

(observation) and documentation. 

The results of the study indicate that the contribution of local taxes to 

local revenue (PAD) shows a significant effect, where the significance 

value is 0.000 <0.05 and the t value (count) for the local tax variable is 

34.834> from the t value (table) of 1.9847, which means that if the local tax 

is increased by one unit, there will also be an increase in local revenue 

(PAD). This is also found from the coefficient of determination test with 

the contribution of the influence of local taxes at 92.5%, where the 

remaining 7.5% is influenced by other unknown variables. 

Keywords: Regional Tax and Regional Original Income (PAD) 
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ABSTRAK 

Tesiana Lewangga Pala’langan . 2022. Skripsi. Pengaruh Kontribusi 

Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara 

yang telah dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE,MM,M.Kes dan 

Thanwain, SE,M.Si 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  

dengan menggunakan data sekunder yakni data berupa laporan realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toraja Utara. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menunjukan pengaruh yang 

signifikan, dimana nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t 

(hitung) untuk variabel pajak daerah sebesar 34,834 > dari nilai t (tabel) 

sebesar 1.9847, yang artinya jika pajak daerah ditingkatkan sebesar satu 

satuan, maka akan terjadi juga peningkatan pada pendapatan asli daerah 

(PAD). Hal ini yang juga di temukan dari uji koefesien determinasi 

dengan konstribusi pengaruh pajak daerah  sebesar 92,5%, di mana 

sisanya 7,5% di pengaruhi oleh variabel lain yang belum diketahui. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beberapa 

gugus pulau yang saling berhubungan mulai dari aspek ekonomi, sosial serta 

budaya, dimana setiap bagian wilayah tersebut di anugrahi oleh kekayaan alam 

yang tidak terhingga. Masing- masing wilayah tersebut memiliki hak serta 

kewajiban dalam mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya 

agar dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, setelah itu masing- masing 

wilayah pula berhak menggunakan pungutan kepada warganya berbentuk iuran 

atau pajak yang mana sudah diatur dalam Undang- Undang Dasar Negeri 

Republik Indonesia. 

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dampak yang sangat luas 

terhadap perkembangan pemerintah setiap daerah. Adanya pemberlakuan system 

otonomi disetiap wilayah di Indonesia, akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi secara domestic bagi suatu negara. Pemberlakuan system otonomi secara 

tepat sasaran dapat memberikan pilihan kebijakan dan keputusan yang dapat 

diambil oleh kepala daerah, yang akan berdampak pada pendapatan dan belanja 

suatu daerah demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kewenangan ini 

adalah bagian dari system desentralisasi pemerintah pusat yang harus disertai 

dengan sinergitas pemerintah di setiap daerah. 
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Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dikatakan 

bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang 

terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik 

Daerah dan pendapatan lain yang sah. Ukuran dari kesuksesan dari pemerintah 

daerah dalam membangun wilayahnya terletak dari peningkatan pendapatan asli 

daerahnya setiap tahunnya, dimana salah satu indikatorny adalah penerimaan 

pajak serta iuran dari masyarakat. 

Pajak adalah salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang begitu besar 

potensinya, dimana dari pajak ini bisa membiayai Sebagian besar belanja daerah 

dan membangun fasilitas umum. Adannya pemisahan antara pemungutan pajak 

daerah dan pemerintah pusat akan mendorong akselesarasi pembangunan suatu 

daerah dari penerimaan pajak. Pemerintah pusat menargetkan akan peningkatan 

pajak dari sector pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai, sedangkan dari 

pajak daerah akan lebih focus terhadap pajak yang belum di maksimalkan. Hal 

ini sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan 

pemerintah dan masyarakat didaerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya 

sendiri secara bertanggung jawab. 

Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan 

disamping pajak pemerintah pusat. Pajak Daerah memiliki berbagai jenis pajak 

mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah 

oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang- 

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun 

penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari 
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Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak 

kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. 

Kabupaten Toraja Utara menggambarkan dengan suatu wilayah dengan 

sektor pariwisatanya, dimana wilayah ini diberikan perhatian khusus dari 

pemerintah provinsi serta pusat untuk mengendalikan pendapatannya sendiri, hal 

ini agar setiap pembangunan di daerah dapat diharapkan memberikan kontribusi 

lebih serta mampu mengoptimalkan kemampuan sumber energi yang terdapat di 

wilayah buat kelangsungan serta kemajuannya. Terus menjadi besar pemasukan 

pajak wilayah yang diterima oleh pemerintah setempat, hingga otomatis pula 

hendak terus menjadi tingkatkan pemasukan asli daerahnya.  

Pada tahun 2019 Pemerintah wilayah Kabupaten Toraja Utara berupaya 

mengoptimalkan realisasi pemasukan pajak serta pendapatan lain-lainnya, perihal 

ini nampak dari terdapatnya pembelahan pemasukan dari pajak wilayah lewat 

pajak bea perolehan hak atas tanah serta bangunan( BPHTB) dan akumulasi pajak 

bumi serta bangunan zona P2. Pajak ini di harapkan bisa manambah pendapatan 

pemasukan asli wilayah( PAD) yang berasal dari berbafai hasil pengelolaan 

kekayaan wilayah yang dapat dioptimalkan. Pemerintah wilayah Toraja Utara tiap 

tahun senantiasa mau tingkatkan PAD- nya dengan metode mengeksplorasi 

sumber pendapatan wilayah yang baru, sehingga sasaran realisasinya bisa tercapai 

tiap tahunnya.  
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Hal dasar yang memastikan akan kesehjateraan dari suatu wilayah adalah 

dilihat dari jumlah pemasukan asli daerahnya.  jika penerimaan pemasukan asli 

dari daerah besar maka akan berdampak pada pembangunan tersebut, kemudian 

jika ini dapat dilakukan maka ketegantungan suatu daerah  dari bantuan 

pemerintah pusat akan dapat dengan di lakukan. Kebalikannya, jika pendapatan 

suatu daerah menjadi rendah , maka tingkat ketergantungan dari pemerintah 

daerah tersebut terhadap pemerintah pusat akan selalu meningkat. 

Peran serta pajak dan pendapatan yang lain di Kabupaten Toraja Utara 

sendiri belum terserap dengan baik, yang mana sumber-sumber pendapatan lain 

yang potensial belum bisa di maksimalkan secara efektif dan efesien oleh 

pemerintah daerah. Hal ini disebabkan dengan tingginya pencapaian target  pajak 

daerah, yang mana akan sejalan juga dengan dengan target realisasi anggaran 

pendapatan asli daerah (PAD) Toraja Utara setiap tahunnya. Gambaran akan 

realisasi anggaran Pajak  daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2018-2020, 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah  

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018-2020 

Periode 2018 2019 2020 

Januari RP 19.224.942.690,00 Rp 19.775.360.155,00 Rp 23.309.193.630,00 

Februari Rp 18.359.039.932,26 Rp 18.823.082.566,00 Rp 22.229.699.710,00 

Maret Rp 17.283.032.460,26 Rp 17.983.423.089,00 Rp 21.278.267.491,00 

April Rp 16.880.108.386,26 Rp 17.008.371.172,00 Rp 20.691.953.962,00 

Mei Rp 15.425.950.815,26 Rp 15.632.921.647,00 Rp 19.085.990.436,00 

Juni Rp 14.348.774.205,26 Rp 14.949.959.870,00 Rp 18.188.044.816,00 

Juli Rp 12.632.714.194,26 Rp 12.502.179.201,00 Rp 16.735.404.413,00 

Agustus Rp 11.130.269.801,26 Rp 10.377.816.821,00 Rp 15.507.910.186,00 

September RP 9.200.358.292,26 Rp 8.366.566.702,00 RP 14.028.961.046,00 

Oktober Rp 6.907.446.004,26 Rp 8.006.032.195,00 Rp 11.331.087.356,00 

November RP 4.698.701.179,26 Rp 6.140.674.625,00 Rp 9.165.954.618,00 

Desember Rp 2.631.283.295,26 Rp 3.566.622.829,00 Rp 6.544.515.630,00 
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Total Rp 148.722.621.255,86 Rp 153.133.010.872,00 Rp 198.096.983.294,00 

Sumber data: Dispenda Kabupaten Toraja Utara Tahun  

Dari tabel diatas, menunjukan bahwa jumlah realisasi pajak daerah 

Kabupaten Toraja Utara selalu mengalami penurunan setiap bulannya selama 

periode satu tahun yaitu dari tahun 2018-2020. Namun dalam setiap tahun 

realisasi anggaran pemungutan pajak daerah selalu ada kenaikan yakni dari tahun 

2018 sebesar Rp 148.722.621.255,86, kemudian di tahun 2019 sebesar  Rp 

153.133.010.872, sedangkan di tahun 2020 anggaran pendapatan pajak daerah 

naik signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 198.096.983.294,00. Maka dari 

itu, pemerintah Kabupaten  Toraja Utara perlu mengkaji ulang pendapatan pajak 

daerah yang bisa di tingkatkan. 

Alternatif upaya dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) 

Kabupaten Toraja Utara adalah dengan mendorong semua pihak agar secara 

transparan dan akuntabel dalam hal pelaporan penerimaan hasil pungutan pajak 

daerah dari masyarakat. Dengan adanya integritas dari semua pihak, maka 

penerimaan pajak akan lebih maksimal dari yang sebelumnya.  Adapun hasil 

maksimal dari penerimaan pajak di Kabupaten Toraja Utara terjadi pada tahun 

2018 – 2020, yang mana dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 

Periode 2018 2019 2020 

Januari Rp 56.161.163.159,28 Rp 54.159.260.346,84 Rp 55.413.863.400,45 

Februari Rp 54.093.375.872,92 Rp 52.182.894.794,32 Rp 52.118.013.914,10 

Maret Rp 52.166.872.342,11 Rp 49.742.040.378,80 Rp 42.664.058.735,75 

April Rp 46.826.084.631,70 Rp 47.530.183.272,77 Rp 34.810.717.139,46 

Mei Rp 44.448.710.034,85 Rp 43.768.578.026,81 Rp 31.309.822.970,11 

Juni Rp 42.458.157.057,34 Rp 36.849.872.367,90 RP 28.894.273.225,52 

Juli Rp 38.392.982.253,15 Rp 31.806.978.309,13 Rp 25.611.578.419,20 
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Agustus Rp 35.169.173.696,48 Rp 27.040.027.991,27 Rp 18.110.104.245,88 

September Rp 32.109.365.802,97 Rp 22.840.536.499,92 Rp 14.285.417.467,25 

Oktober Rp 26.183.038.107,98 Rp 18.331.602.839,59 RP 24.857.951.683,63 

November Rp 22.184.168.695,82 Rp 14.766.345.930,08 RP 19.257.875.286,64 

Desember Rp 16.244.149.348,70 Rp 4.352.376.301,01 Rp 21.761.674.141,07 

Total Rp 466.437.241.003,30 Rp 403.370.697.058,44 Rp 369.095.350.629,06 

Sumber data: Dispenda Kabupaten Toraja Utara Tahun  

Berdasarkan tabel diatas, untuk efektivitas penerimaan pajak dari 

masyarakat Kabupaten Toraja Utara terjadi 2018, dimana di tahun ini total 

PADnya sebesar  Rp 466.437.241.003,30 kemudian untuk tahun 2019 total PAD 

turun menjadi Rp 403.370.697.058,44 sedangkan total PAD di tahun 2020 turun 

lagi sebesar Rp 369.095.350.629,06. Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi 

bagi pemerintah daerah dalam menilai pungutan apa saja yang belum di 

maksimalkan, sehingga dapat mendorong hasil yang di harapkan setiap tahunnya. 

Dari beberapa permasalahan yang telah di gambarkan diatas maka penulis ingin 

mengetahui bagaimana “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap                  Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada bahasan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah yaitu Apakah Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah periode tahun 2011- 2020. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini ialah menguji pengaruh kontribusi pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah periode tahun 2011- tahun 2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Dengan adanya hasil penelietian ini, saya harapkan dapat menjadi ilmu yang 

bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman saya mengenai pendapatan asli 

daerah (PAD), agar nantinya bisa saya aplikasikan kedalam dunia kerja.  

1.4.2 Bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi alternatif pengambilan kebijakan bagi 

pemerintah kabupaten Toraja Utara dalam mengambil sebuah keputusan yang 

berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD)  

1.4.3 Penulis Selanjutnya 

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa memberikan masukan kepada 

penulis selanjutnya untuk menjadikan salah satu referensi dalam penulisannya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Defenisi Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Sedangkan pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:1) bahwa pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari 

definisi tersebut dapat disimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

a) Pungutan wajib berupa uang dan bukan barang dari rakyat kemudian di 

bayarkan kepada negara. 

b) Pajak dipungut dari masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang serta 

aturan  pelaksanaannya. 

c) Pungutan pajak tidak tanpa adanya jasa timbal atau kontraprestasi dari 

negara  

d) Pajak digunakan dalam membiayai rumah tangga negara. 
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2.1.2 Unsur Pajak  

Menurut  pendapat dari Mardiasmo (2016:1), bahwa Unsur-unsur pajak 

terdiri dari sebagai berikut: 

a) Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

b) Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

c) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas 

2.1.3 Klasifikasi Pajak 

Klasifikasi pajak menurut Mardiasmo (2016:5) dibagi menjadi tiga, yakni 

menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Berikut ini 

adalah klasifikasinya: 

a) Menurut Golongan 

 Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: 

Pajak penghasilan 

 Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b) Menurut Sifatnya 
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 Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam  arti memperhatikan  keadaan diri wajib  pajak. Contoh: 

Pajak penghasilan 

 Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c) Menurut Lembaga Pemungutnya 

 Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, 

dll. 

 Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 

atas pajak propinsi dan pajak kabupaten/ kota. 

2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak 

Menurut pendapat dari Waluyo (2013:48) untuk mencapai tujuan 

pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih 

alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan 

tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak 

tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam 

Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations 

menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas 

berikut: 
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a) Equility  

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak 

(ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan 

bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah 

sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.  

b) Certain  

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 

terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.  

c) Convenience  

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-

saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak 

memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.  

d) Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutaan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban 

yang ditanggung Wajib Pajak.  

Sedangkan asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh 

pendapat Resmi (2013:65), yaitu:  

a) Asas Domisili  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan 
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yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili 

atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) 

dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia.  

b) Asas Sumber  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 

Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia 

dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.  

c) Asas Kebangsaan  

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan 

atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal 

di Indonesia.  

d) Asas Yuridis  

Hukum pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuuk 

menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.. 

e) Asas Ekonomi  

Pajak selain mempunyai fungsi budgetair juga berfungsi mengatur, yaitu 

digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga politik 

pemungutan pajaknya harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat 

lancarnya produksi dan perdagangan, serta diusahakan jangan menghalang-
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halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan 

kepentingan umum.  

f) Asas Keuangan  

Sesuai dengan fungsi budgetair, maka sudah tentu biaya-biaya untuk 

mengenakan dan memungut pajak harus sekecil-kecilnya, dibandingkan dengan 

pendapatannya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah 

hasil yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup 

pengeluaran-pegeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya-biaya 

untuk aparatur fiskus sendiri. 

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak  

Menurut pendapat Mardiasmo (2016:8-9), pemungutan pajak dapat 

dilakukan berdasarkan 3 stelsel: 

a) Stelsel Nyata  

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasian yang nyata), sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang 

dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode.  

b) Stelsel Anggapan  

Pemungutan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, hingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak 

yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat 
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dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya.  

c) Stelsel Campuran  

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdsarkan suatu anggapan, kemudian 

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 

anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil 

kelebihannya dapat diminta Kembali. 

2.1.6 Definisi Pajak Daerah  

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah 

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

bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Ciri-ciri Pajak daerah :  

a) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara 

yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. 

b) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif 

yang dikuasainya. 

c) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah 

tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.  
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d) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah 

(PERDA), maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada 

masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administrative 

kekuasaanya. 

2.1.7 Fungsi pajak daerah 

Fungsi pajak daerah menurut warsito (Putra: 2018:175) fungsi pajak daerah 

dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu sebagai berikut: 

a) Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Fungsi utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini 

disebut dengan fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat 

pemerintah daerah untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat yang 

diperuntukan pada berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah  

b) Fungsi Pengaturan (Regulered) 

Fungsi pajak daerah ini adalah untuk mengatur atau regulered. Dalam hal ini 

pajak daerah dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrument 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini pengenaan pajak daerah 

dapat dilakukan untuk memengaruhi tingkat komsumsi dari barang dan jasa 

tertentu. 

2.1.8 Ciri-ciri pajak daerah 

Menurut pendapat dari Putra (2018:179) mengenai ciri-ciri pajak daerah 

adalah sebagai berikut: 

a) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan 

perundang-undangan. 
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b) Pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasi yang dikuasainya. 

c) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban 

pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dipaksakan, yakni 

apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, 

yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda). 

d) Tidak terdapat hubungan antara pemungutan pajak daerah dengan imbalan 

atau jasa secara perseorangan. 

e) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah untuk membiayai 

kegiatan                        pemerintahan daerah. 

2.1.9 Pemungutan Pajak Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 pasal 1 

pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi 

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan 

pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu 

transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran 

atas perolehan barang.  

a) Sistem Pemungutan Pajak Daerah  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 pasal 5 bahwa 

sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara dibayar sendiri oleh 

Wajib Pajak (Self assessment) yaitu jenis Pajak Jotel; Pajak Restoran; Pajak 

Hiburan; Pajak Parkir; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
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Bermotor; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok. 

Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Official assessment) yaitu untuk 

jenis Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak 

Air Tanah; Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2). 

Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Kepala 

Daerah wajib untuk mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan 

menggunakan:  

1. Surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut 

berdasarkan penetapan Kepala Daerah  

2. SPOP (Surat Pemeritahuan Objek Pajak) adalah surat yang digunakan 

oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah.  

b) Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah  

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

sendiri dibayat dengan menggunakan (Mardiasmo 2011:15):  

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh 

wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau 
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harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah. 

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), 

yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan 

2.1.10 Prinsip-prinsip pajak daerah 

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga 

pemungutannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Berikut merupakan 

beberapa prinsip pajak daerah (Putra, 2018:177), antara lain sebagi berikut: 

a) Prinsip keadilan (equity) 

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan 

kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksudkan 

keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak 

ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak yang memiiki kemampuan sama. 

Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai 

dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga setiap masyarakat yang dengan 

kemampuan masing-masing, sehingga setiap masyarakat yang dengan kemampuan 

yang sama dikenal pajak sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang 
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berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing 

b) Prinsip kepastian (certainty) 

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik aparatur pemungut 

pajak maupun wajib pajak. Kepastian dibidang pajak daerah antara lain mencakup 

dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar 

pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya 

kepastian yang menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan 

kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas. 

c) Prinsip kemudahan (convenience) 

Pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam 

memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat 

wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin 

melakukan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan 

untuk membayarnya. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih 

dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah 

itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. 

d) Prinsip efisiensi (efficiency) 

Efisiensi menjadi sangat penting dalam pemungutan pajak dapat diartikan 

sebagai biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh 

lebih besar dari jumlah pajak yang dipungutnya. Dalam prinsip ini terkandung 

pengertian bahwa pemungutan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang 

sebesar-besarnya. 
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2.1.11 Jenis-jenis pajak daerah 

Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 dibagi menjadi dua 

jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas: 

a) Pajak kendaraan bermotor 

Pajak ini adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor, sedangkan kendaraan bermotor adalah kendaraan semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis 

jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioper asikan di air. 

b) Bea balik nama kendaraan bermotor 

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan bahan bakar kendaraan 

bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan 
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untuk kendaraan bermotor. 

d) Pajak air permukaan 

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan 

air permukaan. Sedangkan air permukaan adalah semua air yang 

terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang 

berada di laut maupun di darat. 

e) Pajak rokok 

Pajak ini adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah. 

2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

a) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gabuk parawisata, wisma 

parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta 

rumah kos dengan jumlah kamar lebi dari 10 (sepuluh). 

b) Pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia 

makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

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

jasa boga/catering. 

c) Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 

hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 
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permainan, dan keramaiaan yang dinikmati dengan dipungut bayaran 

d) Pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media, 

yang bentuk dan corak ragamnya direncana untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. 

e) Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas 

penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun 

diperoleh dari sumber lain. 

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan 

bantuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam 

atau batuan, baik dari sumber alam di dalam dan permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. Sedangkan mineral bukan logam dan batuan adalah 

mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 

g) Pajak parker. Pajak parker adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 

parker diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

h) Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan 

pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat 

dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 
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i) Pajak sarang burung wallet. Pajak sarang burung wallet adalah pajak 

atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung wallet. 

Sedangkan burung wallet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia, 

yaitu Collocalia fuchliap haga, Collocalia maxina, Collocalia esculanta, 

dan Collocalia linchi. 

j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak ini adalah 

pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

k) Bea peroleh hak katas tanah dan bangunan. Pajak ini adalah pajak atas 

perolehan ha katas tanah dan bangunan. 

2.1.12 Pendapatan Asli Daerah  

a) Pengertian pendapatan asli daerah  

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

daerah atau peruundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah 

memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat 

sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan 

pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23)  

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam 

struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang 
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dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya 

(Carunia, 2017: 119). Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari 

pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli 

daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiyaan pembangunan daerahnya 

apabila pencapaian presentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD 

(Carunia, 2017: 2).  

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun 

secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga 

maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ektensifikasi. Wujud dari 

intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin 

maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ektensifikasi 

dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak atau 

menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)  

Pendapataan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori 

dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan 

yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya 

digunakan dalam mebiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli 

daerah terdiri dari:  

1. Pajak daerah  

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib 
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kepada daerah yang terhutang 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. 

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam 

undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari: a) Pajak hotel; b) 

Pajak restoran dari rumah makan; c) Pajak hiburan ;d) Pajak reklame; e) Pajak 

penerangan jalan; f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c; g) Pajak 

pemanfaatan air bawah tanah. 

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal 

tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non 

migas.penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak 

bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industry tekstil, namun sejalan 

dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali 

mendapat reaksi kera dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan 

sumber keuangan menurun drastis.  

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastic 

menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber 

keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan 

(Carunia, 2017: 87). 
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2. Retribusi daerah  

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah 

menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari 

jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah 

daerah demi kepentingan orang pribadi atau hokum. Retribusi daerah terdiri 

dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 

Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.  

Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan 

meningkatakan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah 

daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang 

bersangkutan (Carunia, 2017: 85-88).  

Ciri-ciri retribusi daerah: a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah; b) 

Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis; c) Adanya 

kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; d) Retribusi dikenakan 

pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa 

yang disiapkan negara. Retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok 

retribusi, yang terdiri dari:  

a) Retribusi jasa umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi 
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jasa umum di tentukan sebagai berikut:  

1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

usaha atau perizinan tertentu 

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi  

3) Jasa tersebut memberikan 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 tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelengaraan  

6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta 

merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial 

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik  

b) Retribusi Jasa Pelayanan Publik 

Adapun jenis retribusi jasa umum layanan meliputi: 1) Retribusi 

pelayanan Kesehatan; 2) Retribusi pelayanan kebersihan; 3) Retribusi 

pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil; 4) 

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 5) Retribusi pelayanan 

parker di tepi jalan umum; 6) Retribusi pelayanan pasar; 7) Retribusi pengujian 

kendaraan bermotor; 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 9) 

Retribusi pengantian biaya cetak peta; 10) Retribusi pengujian kapal perikanan 
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c) 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 sector swasta. Jenis retribusi jasa khusus atau usaha 

adalah: (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah (b) Retribusi pasar grosir atau 

pertokoan (c) Retribusi tempat pelelangan (d) Retribusi terminal (e) Retribusi 

tempat khusus parker (f) Retribusi tempat penginapan (g) Retribusi penyedotan 

kakus (h) Retribusi rumah potong hewan (i) Retribusi pelayanan pelabuhan 

kapal. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan 

kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status 

hokum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 

meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan 

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Jenis hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:  

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau 

BUMD. 

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau 

BUMN. 

c) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat  
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4. Lain-lain PAD yang sah  

Menurut undang-undan nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa 

pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha 

diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 

1999). Adapun jenis pendapatan asli daerah yang sah meliputi:  

a) Hasil penjualan kekayaan 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 dan pengadaan barang dana tau jasa oleh daerah  

f) Penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing 

g) Pendapatan denda atas pelaksanaaan keterlambatan pekerjaan 

h) Pendapatan denda pajak. 

i) Pendapatan denda retribusi  

j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan  

k) Pendapatan dari pengembalian  

l) Fasilitas social dan fasilitas umum  

m) Pendapatan dari penyelengaraan pendidikan dan pelatihan  

n) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan (Peraturan Daerah, tahun 

2007) 
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b) Instrument Pendapatan Asli Daerah  

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam 

rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain 

pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah 

akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah 

mempunyai tujuan:  

a) Mempercepet pembangunan ekonimi daerah yang efektif yang kuat dengan 

memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.  

b) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan 

masyarakat.  

c) Meningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi 

dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang 

memadai.  

d) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip 

desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017: 19) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, variabel yang akan di teliti adalah pengaruh kontribusi 

pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten 

Toraja Utara, dimana variabel ini yang menjadi acuan peneliti dalam memilih 

hasil penelitian atau kajian ilmiah yang terdahulu dari berbagai sumber relevan 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi dalam menautkan hasil dari penelitian 

dan karya ilmiah terdahulu, dalam penelitian ini didasarkan pada kemiripan 

variabel, dasar teori, serta hasil penelitian. Berbagai Penelitian terkait dengan 
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pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang pernah 

diterapkan oleh peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang pertama adalah Regina Usman, dimana judul peneltiannya 

adalah  “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD) Studi kasus pada pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-

2015. Hasil berdasarkan penelitian tersebut mengatakan bahwa secara simultan 

pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah sejumlah 96.6%. Secara parsial Retribusi daerah tidak mempunyai 

pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena ada berbagai jenis retribusi 

yang didapatkan dibawah 100% dan pada 2015 pemerintah kota bandung 

mengeluarkan peraturan yang membatasi pembangunan di daerah bandung. 

Namun pajak daerah secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah. 

Penelitian yang kedua adalah Juri (2012), dimana dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda”. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) kota Samarinda terus meningkat dalam periode tahun anggaran 2006 

sampai dengan tahun 2010. Kontribusi tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun 

anggaran 2006 sampai tahun 2010 sangat fluktuatif. Kontribusi pajak daerah 

terbesar terhadap total penerimaan PAD diberikan oleh pajak penerangan jalan 

dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,35 % per tahunnya. Sedangkan kontribusi 
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retribusi daerah terbesar terhadap total penerimaan PAD diberikan oleh retribusi 

perijinan tertentu dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,39 % per tahunnya. 

Peneltian yang ketiga adalah Ruswandi (2009), dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Di Kabupaten Sumedang”. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa Selama periode tahun 1994 hingga tahun 1999, potensi pajak 

daerah di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Sementara itu, 

pada tahun 2000 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada periode 

tahun 2001 hingga tahun 2006. Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif 

terhadap nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Sumedang dengan 

elastisitas sebesar  0,193, yang berarti bahwa jika pajak daerah meningkat sebesar 

satu persen, maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar 0,193 

persen (cateris paribus). 

Selanjutnya ada penelitian dari Randi Maikel Mohede, Debby Ch. 

Rotinsulu, dan Steeva.Y.L.Tumangkang (2020), dimana penelitian mengenai 

Analisis Kontribusi Serta Prediksi Pajak Dan Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kepulauaan Sangihe. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun-

tahun yang akan datang. Hasil penelitian, Jumlah Pendapatan Kontribusi Pajak 

dan Retribusi Daerah terus meningkat hal ini menunjukan bahwa prediksi 

pendapatan kontribusi pajak dan retribusi daerah untuk 5 tahun yang akan datang 

akan mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
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Kemudian penelitian dari Komang Arayagus Wiguna, dan I Ketut Jati 

(2019) dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah, dan Lain-Lain PAD yang 

Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, menggunakan metode pedekatan 

kuantitatifdengan teknik anlisis regresi liniear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial, baik pajak daerah, retribusi daerah, maupun 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali. 

Puja Rizqy Ramadhan (2019) dengan judul penelitiannya yakni Pengaruh 

Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten/Kota Di Kabupaten Sumatera Utara, menggunakan metode pendekatan 

penelitian asiosiatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa pajakdaerah 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di 

Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan retribusi daerah yang berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

Adapun pajak daerah dan retribusi berpengaruh secara simultan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

Penelitian yang terakhir adalah dari bapak Agus Endro Suwarno dan 

Suhartiningsih (2008), dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 

Seberapa besar potensi pajak daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten 

Sukoharjo selama tahun anggaran 2003-2008, (2) Seberapa besar kontribusi pajak 

daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 

2003-2008, (3) Sejauh mana efektifitas yang dihasilkan dari sistem pemungutan 
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pajak daeran di Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003-2008. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Pajak daerah di kabupaten Sukoharjo berpotensi untuk terus digali guna 

meningkatkan penerimaan daerah, Karena dengan adanya pemungutan pajak 

daerah pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo terus mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2008 semester I mengalami peningkatan 6,28 

persen dari semester II di tahun 2007, dan pada semester II meningkat 

sebesar 3,82 persen dari semester I, di tahun 2009 pada semester I 

mengalami peningkatan sebesar 3,68 persen dari semester II tahun 2008, 

dan pada semester II meningkat sebesar 3,55 persen dari semester I, 

sedangkan pada tahun 2010 semester I meningkat sebesar 3,42 persen dari 

semester II tahun 2009, dan semester ke-II nya meningkat sebesar 3,31 

persen dari semester sebelumnya. 

2) Kontribusi untuk masing-masing pos pajak daerah mempunyai proporsi 

yang berbeda-beda, dari tujuh pos pajak daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah kabupaten Sukoharjo pos pajak pengambilan bahan galian 

golongan C dan pos pajak parkir adalah pos pajak yang memberikan 

kontribusi paling kecil terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten 

Sukoharjo dimana masing-masing pos memberikan kontribusi rata-rata 

sebesar 0,07 persen, disusul pos pajak hotel sebesar 0,184 persen, pajak 

hiburan sebesar 0,186 persen, pajak restoran sebesar 1,112 persen, pajak 

reklame sebesar 4,966 persen, dan pos pajak daerah yang paling banyak 
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memberikan kontribusinya adalah pos pajak penerangan jalan yaitu sebesar 

61,808 persen. 

3) Secara keseluruhan pemungutan pajak daerah di kabupaten Sukoharjo sudah 

efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen, namun ada 

beberapa pajak daerah yang dalam pemungutannya kurang efektif karena 

mempunyai tingkat efektifitas kurang dari 100 persen yakni pajak reklame 

dan pajak pengambilan bahan galian golongan C masing-masing pada tahun 

2007/2008. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah sama- sama membahas pendapatan pajak daerah dan 

pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti dalam 

kasus ini adalah terletak pada objek penelitian, tahun penelitian, serta variabel 

yang akan diteliti. 

2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan dari beberapa kajian teori diatas, maka pada penulis akan 

menyusun kerangka berpikir yang melibatkan sejumlah variable pada penelitian 

ini. Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini khususnya mengenai 

pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Toraja Utara. Untuk itu bisa digambarkan dalam kerangka berfikir 

yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan dari beberapa kajian teori, kerangka pikir serta penelitian 

terdahulu yang di bahas diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga 

Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli    Daerah (PAD) di 

Kabupaten Toraja Utara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni 

dengan lebih menganalisis data sekunder berupa angka, yang kemudian diolah 

kedalam metode statistika. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif  ini dilakukan 

ingin mengetahui bagaimana kontribusi pengaruh variabel bebas (Pajak daerah) 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara. Dengan 

menggunakan metode kuantitatif ini, maka akan diperoleh hasil yang signifikan 

terhadap perbedaan variabel yang akan diteliti 

3.2 Lokasi dan waktu penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis memilih daerah 

penelitian yang dijadikan objek penelitian yaitu dikantor Badan Pendapatan Daerah  

(BAPENDA) di Kabupaten Toraja Utara. Adapun waktu penelitian yang dilakukan  

selama 3 bulan. 

3.3 Jenis dan sumber data 

Data peneltian adalah data yang diperoleh dalam proses penelitian yang 

akan diolah menjadi sebuah informasi. Berikut ini adalah mengenai jenis dan 

sumber data yang akan digunakan: 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah, data kuantitatif berupa 

rincian Penerimaan Pendapatan yang diperoleh dari Kantor badan pendapatan 

daerah (BAPENDA)  Kabupaten Toraja             Utara 
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3.3.2 Sumber data 

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini 

dibedakan atas dua jenis yaitu: 

a) Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh penulis dengan terjun 

langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi kekantor BAPENDA Kabupaten Toraja Utara. 

b) Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-

dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang di teliti. 

3.4 Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah ada data primer dan 

data sekunder untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder penulis 

menggunakan pengumpulan data yaitu: 

3.4.1 Wawancara 

Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh pihak yang berwenang 

memberikan informasi mengenai kontribusi pajak daerah. Wawancara digunakan 

sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. 

3.4.2 Observasi 

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta 

merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Inti dari observasi 

adalah adanya perilaku yang tampak adanya tujuan yang dicapai. Tujuan dari 

observasi adalah untuk mendiskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas- 
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aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan 

tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian 

berdasrkan perspektif individu yang terlibat tersebut. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat 

berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental. 

3.5 Metode Analisis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitan ini ialah Analisis regresi 

linear sederhana, regresi ini digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan 

antara variabel bebas dengan terikat, apakah memiliki hubungan positif atau 

negative serta untuk memprediksi nilai dari variabael terikat apabila nilai variabel 

bebas mengalami kenaikan atau penurunan, pada regresi sederhana biasanya data 

yang digunakan memiliki skala rasio. 

Rumus regresi linear sederhana: 

Y = a + bx 

Y = Variabel dependen ( terikat) = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X = Variabel independent (bebas) = Kontribusi Pajak Daerah  

a = Konstanta ( nilai dari Y apabila X = 0) 

b = Koefisien regresi  

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk menentukan akan konsistensi dan  akurasi 

dalam         estimasi yang memiliki persamaan regresi pada penelitian ini. Berikut ini 
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beberapa   uji yang harus dilakukan dalam uji asumsi klasik pada analisis 

regersi linear         sederhana, yaitu: 

a) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa  uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji          apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov- Smirnov Test. 

Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >  0,05. 

b) Uji heterokedastisitas,bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, 

dan uji white. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik Plot 

antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

c) Uji linieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat   

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1( sebelumnya) 
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3.7 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji koefisien 

determinasi (R
2
) dan uji signifikansi simultan ( uji statistic F) 

a) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Semakin kecil nilai R
2
 yang didapatkan maka hal tersebut 

berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen 

sangat lemah. Apabila semakin besar nilai R
2
 atau mendekati satu maka berarti 

semakin kuat variabel independent menjelaskan variabel dependen. 

b) Uji Statistik  T (T -test) 

Uji statistic T adalah uji signifikasi secara keseluruhan terhadap garis regresi 

yang diteliti, apakah Y berhubungan linear terhadap X. berikut ini tahapan 

melakukan uji T: Pertama menentukan hipotesis apakah memiliki pengaruh yang 

signifikan, kemudian untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistic T untuk 

mengambil keputusan. 

3.8 Definisi operasional 

a) Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang- 

undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib 

membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi Kembali. 

b) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari 

sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. 

c) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah untuk 

membiayai pembangunan daerah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Objek Penelitian 

Provinsi Sulawesi selatan adalah salah satu provinsi di daerah timur 

Indonesia yang mempunyai hasil pertanian yang bisa menjadi unggulan dan sudah 

tersertifikasi kekayaan intelektualnya (KI) di kancah nasional dan internasional, 

seperti lada di kabupaten Luwu Timur, kopi di kabupaten Toraja serta dari 

kabupaten enrekang dengan beras pulu’ mandotinya. Di daerah bagian Toraja 

sendiri adalah daerah dengan lahan pertanian dan perkebunan yang bisa di bilang 

stratergis di provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu daerah tersebut adalah 

kabupaten Toraja Utara, di mana daerah ini adalah daerah yang kebanyakan 

pendudukya berprofesi sebagai wirausaha serta petani. Rantepao adalah daerah 

yang menjadi sentral perekonomian di Kabupaten Toraja Utara, dimana daerah ini 

adalah daerah dengan jumlah penduduk yang sangat padat. 

Untuk menopang kegiatan masyarakat Toraja Utara khususnya di Rantepao 

dalam berwirausaha adalah dengan memberikan fasilitas serta kebijakan yang 

mempermudah masyarakat dalam menjalankan usahanya. Jika masyarakat  dapat 

di berikan kemudahan dalam kegiatan ekonominya, maka akan berdampak pada 

taraf kesejahteraan masyarakat yang kemudian berimplikasi secara positif pada 

pendapatan asli daerah (PAD). 
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Rantepao adalah kecamatan dengan total penduduk yang berjumlah 25.805 

jiwa diantara 21 kecamatan yang tersebar di Toraja Utara, dimana pada akhir 

tahun 2009 jumlah penduduknya sebanyak 229.090 jiwa (Susenas).Secara 

keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari 

penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 119.620 jiwa 

penduduk laki-laki dan 109.470 jiwa penduduk perempuan. Hal ini juga tercermin 

pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 109%, ini berarti, 

dari setiap 100 orang perempuan terdapat 109 laki-laki. Laju pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 

2008 mencapai 1,15% persen Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara 

pada tahun 2009 telah mencapai 199 jiwa/km². 

Dengan kepadatan penduduk menghampiri 2.503 jiwa/km², kecamatan 

Rantepao adalah daerah tersibuk dalam urusan perdagangan, sedangkan 

Kecamatan Baruppu dan Awan Rante Karua, yang jumlah penduduknya hanya 41 

dan 90 jiwa/km² (2009) hanya bergelut di sector pertanian. Hal ini yang menjadi 

ketimpangan dalam hal memaksimalkan potensi ekonomi yang merupakan 

sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Toraja Utara. Oleh karena 

itu di perlukan sinergitas antar pihak dalam merumuskan kebijakan untuk 

mempermudah segala kegiatan masyarakat dalam menjalankan setiap kegiatan 

usahanya. Berikut ini adalah gambaran jumlah penduduk yang ada di Kabupaten 

Toraja Utara. 
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Tabel 4.2  

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci  

Per Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara 

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Sopai 6.835 6.691 13.526 

2 Kesu 7.909 7.382 15.291 

3 Sanggalangi 6.002 5.661 11.663 

4 Buntao 4.955 4.430 9.385 

5 Rantebua 4.966 4.530 9.496 

6 Nanggala 5.376 4.698 10.074 

7 Tondon 5.828 3.909 9.737 

8 Tallunglipu 8.130 7.631 15.761 

9 Rantepao 12.981 12.824 25.805 

10 Tikala 5.740 5.284 11.024 

11 Sesean 5.988 5.684 11.682 

12 Balusu 3.812 3.954 7.766 

13 Sa’dan 7.836 6.884 14.720 

14 Bengkele kila 3.018 2.855 5.873 

15 Sesean suloara 3.278 2.894 6.172 

16 Kapala pitu 3.550 3.407 6.957 

17 Dende piongan 

napo 

5.390 4.547 9.937 

18 Awan rante karua 2.615 2.311 4.926 

19 Rindingallo 4.653 4.076 8.729 

20 Buntu pepasan 7.322 6.570 13.892 

21 Baruppu 3.426 3.248 6.674 

Jumlah / Total 119.620 109.470 229.090 

Sumber : Badan Pusat Statistik Toraja Utara 
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Masyarakat sekitar Toraja sendiri adalah daerah dengan jumlah keaktifan 

masyarakatnya sangat tinggi dalam bidang pertanian. Dimana data dari dinas 

kehutanan (2008) menunjukkan daerah yang merupakan lokasi pemeliharaan 

(reboisasi), meliputi, Nanggala dengan luas area 50 ha, Bangkele Kila dengan luas 

area 100 ha, Dende Piongan Napo dengan luas area 50 ha, dan Sa’dan dengan luas 

area 120 ha. Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao terletak antara 

2°-3° Lintang Selatan dan 119°-120° BujurTimur, dengan batas-batas wilayah : 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten luwu dan Kabupaten Mamuju. 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu. 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten 

Pinrang. 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat 

Kabupaten Toraja Utara dilewati oleh salah satu sungai terpanjang di 

Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. Jarak ibukota Kabupaten Toraja 

Utara dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai ± 329 km yang melalui 

kabupaten Tana Toraja Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, 

Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Luas wilayah 

Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km persegi yang meliputi 21 

Kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 

Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km persegi dan 131,72 km 

persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh 

wilayah Toraja Utara. 
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4.2 Deskripsi Data 

Data yang di pergunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder yang 

berbentuk data time series antara tahun 2011-2020. Data ini didapat dari badan 

pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Toraja Utara, dimana penelitian 

ini menggunakan variabel pendapatan pajak daerah serta pendapatan asli 

daerah (PAD). Gambaran akan realisasi anggaran pendapatan pajak daerah dan 

pendapatan asli daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini dari tahun 2011-

2020: 

Tabel 4.1 

Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Dan  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010-2020 

Periode Pajak Daerah 
Pendapatan Asli Daerah  

(PAD) 

  Januari Rp2.207.909.717 Rp8.465.538.805 

  Februari Rp1.985.308.987 Rp7.620.043.439 

  Maret Rp1.745.931.917 Rp6.731.034.208 

  April Rp1.366.027.737 Rp5.720.984.312 

  Mei Rp1.256.857.519 Rp4.940.508.884 

2011 Juni Rp1.187.648.769 Rp4.320.510.000 

  Juli Rp980.337.924 Rp3.087.026.319 

  Agustus Rp649.056.850 Rp1.840.313.897 

  September Rp438.721.705 Rp3.488.272.112 

  Oktober Rp326.592.767 Rp916.481.991 

  November Rp865.848.546 Rp965.958.688 

  Desember Rp337.506.312 Rp1.876.859.361 

  Januari Rp3.860.711.468 Rp13.412.913.511 

  Februari Rp3.642.061.238 Rp12.167.610.950 

  Maret Rp3.344.788.059 Rp10.976.999.378 

  April Rp3.069.158.382 Rp9.942.995.847 

  Mei Rp2.744.181.400 Rp8.950.872.995 

  Juni Rp2.379.930.583 Rp7.141.747.841 

2012 Juli Rp1.973.421.341 Rp5.293.459.532 

  Agustus Rp1.570.867.424 Rp3.904.831.134 

  September Rp1.433.011.131 Rp2.913.139.986 

  Oktober Rp1.460.866.886 Rp5.550.807.587 

  November Rp928.011.068 Rp4.125.816.586 



48 

 

 

  Desember Rp101.884.805 Rp1.650.878.119 

  Januari Rp4.340.986.801 Rp17.371.943.009 

  Februari Rp3.930.766.187 Rp15.946.940.420 

  Maret Rp3.666.611.110 Rp15.164.544.395 

  April Rp2.150.515.045 Rp12.943.649.971 

  Mei Rp1.972.026.265 Rp11.848.735.655 

  Juni Rp1.358.574.810 Rp10.519.292.345 

2013 Juli Rp941.682.953 Rp7.688.578.178 

  Agustus Rp467.448.021 Rp5.867.161.401 

  September Rp16.490.667 Rp4.557.545.374 

  Oktober Rp600.165.558 Rp2.697.260.557 

  November Rp722.440.384 Rp3.234.584.177 

  Desember Rp179.351.445 Rp506.830.943 

  Januari Rp7.815.749.354 Rp20.852.921.538 

  Februari Rp7.367.901.842 Rp19.560.339.905 

2014 Maret Rp6.983.311.759 Rp18.207.737.565 

  April Rp6.525.878.107 Rp16.970.315.256 

  Mei Rp6.045.343.911 Rp15.320.617.491 

  

Juni Rp5.357.099.455 Rp13.338.054.893 

Juli Rp4.764.544.650 Rp9.506.855.313 

Agustus Rp3.991.667.662 Rp6.496.911.620 

September Rp2.784.507.244 Rp4.075.588.216 

Oktober Rp1.711.816.624 Rp1.827.733.244 

November Rp1.565.925.267 Rp3.232.552.326 

Desember Rp192.878.165 Rp6.768.010.613 

2015 

Januari Rp9.430.729.389 Rp25.946.627.125 

Februari Rp8.972.366.804 Rp24.528.378.509 

Maret Rp8.382.825.079 Rp23.082.426.328 

April Rp7.717.495.817 Rp21.083.942.345 

Mei Rp7.074.002.620 Rp16.670.713.699 

Juni Rp5.869.662.813 Rp14.467.675.734 

Juli Rp5.123.704.821 Rp12.314.081.173 

Agustus Rp4.202.247.912 Rp10.151.807.561 

September Rp2.876.418.881 Rp1.240.445.150 

Oktober Rp2.619.664.713 Rp11.285.631.943 

November Rp1.811.169.161 Rp9.163.315.166 

Desember Rp239.900.502 Rp5.395.190.169 

2016 

Januari Rp11.120.495.972 Rp39.585.504.408 

Februari Rp10.601.141.108 Rp37.923.298.091 

Maret Rp10.108.350.320 Rp36.042.146.024 

April Rp9.343.834.586 Rp33.712.367.688 

Mei Rp8.438.724.027 Rp31.432.600.042 

Juni Rp7.372.009.335 Rp28.014.846.778 



49 

 

 

Juli Rp6.475.609.236 Rp21.615.747.620 

Agustus Rp5.419.045.224 Rp18.769.937.658 

September Rp3.500.199.510 Rp15.197.513.184 

Oktober Rp2.731.054.213 Rp12.280.039.270 

November Rp2.339.654.637 Rp12.430.262.282 

Desember Rp1.249.645.313 Rp9.148.482.669 

2017 

Januari Rp19.979.957.943 Rp100.672.252.456 

Februari Rp19.400.322.450 Rp99.612.622.831 

Maret Rp18.797.131.734 Rp98.370.452.888 

April Rp17.556.634.594 Rp95.833.877.330 

Mei Rp16.121.487.344 Rp88.796.706.952 

Juni Rp14.773.053.812 Rp86.667.158.174 

Juli Rp13.015.688.593 Rp82.679.174.547 

Agustus Rp11.246.666.915 Rp79.476.905.482 

September Rp9.345.116.449 Rp72.735.844.772 

Oktober Rp6.682.344.375 Rp33.842.401.095 

November Rp5.059.453.950 Rp30.332.184.881 

  Desember Rp3.234.892.598 Rp22.342.826.791 

  Januari Rp19.224.942.690 Rp56.161.163.159 

  Februari Rp18.359.039.932 Rp54.093.375.873 

  Maret Rp17.283.032.460 Rp52.166.872.342 

  April Rp16.880.108.386 Rp46.826.084.632 

  Mei Rp15.425.950.815 Rp44.448.710.035 

2018 Juni Rp14.348.774.205 Rp42.458.157.057 

  Juli Rp12.632.714.194 Rp38.392.982.253 

  Agustus Rp11.130.269.801 Rp35.169.173.696 

  September Rp9.200.358.292 Rp32.109.365.803 

  Oktober Rp6.907.446.004 Rp26.183.038.108 

  November Rp4.698.701.179 Rp22.184.168.696 

  Desember Rp2.631.283.295 Rp16.244.149.349 

  Januari Rp19.775.360.155 Rp54.159.260.347 

  Februari Rp18.823.082.566 Rp52.182.894.794 

  Maret Rp17.983.423.089 Rp49.742.040.379 

  April Rp17.008.371.172 Rp47.530.183.273 

  Mei Rp15.632.921.647 Rp43.768.578.027 

2019 Juni Rp14.949.959.870 Rp36.849.872.368 

  Juli Rp12.502.179.201 Rp31.806.978.309 

  Agustus Rp10.377.816.821 Rp27.040.027.991 

  September Rp8.366.566.702 Rp22.840.536.500 

  Oktober Rp8.006.032.195 Rp18.331.602.840 

  November Rp6.140.674.625 Rp14.766.345.930 

  Desember Rp3.566.622.829 Rp4.352.376.301 

  Januari Rp23.309.193.630 Rp55.413.863.400 
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  Februari Rp22.229.699.710 Rp52.118.013.914 

  Maret Rp21.278.267.491 Rp42.664.058.736 

  April Rp20.691.953.962 Rp34.810.717.139 

2020 Mei Rp19.085.990.436 Rp31.309.822.970 

  Juni Rp18.188.044.816 Rp28.894.273.226 

  Juli Rp16.735.404.413 Rp25.611.578.419 

  Agustus Rp15.507.910.186 Rp18.110.104.246 

  September Rp14.028.961.046 Rp14.285.417.467 

  Oktober Rp11.331.087.356 Rp24.857.951.684 

  November Rp9.165.954.618 Rp19.257.875.287 

  Desember Rp6.544.515.630 Rp21.761.674.141 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Toraja Utara 

4.3 Analisis Data 

Statistik analisis data yang di pakai dalam mengetahui hubungan antar 

variabel penelitian ini ialah analisis regresi linear sederhana, dimana analisis 

regresi ini tujuannya agar dapat mengetahui bagaimana hubungan antara yakni  

Pajak Daerah sebagai variable bebas dengan variaebl terikat yakni Pendapatan asli 

daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara, apakah variabel  tersebut memiliki 

keterkaitan hubungan serta      untuk menghitung angka dari  setiap variabael terikat 

apabila nilai variabel bebas cenderung statis pada teknik analisis regresi 

sederhana. Hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi sederhana 

dengan menggunakan SPSS dapat di lihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Analisis regresi linear sederhana 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2663852822,

426 

641406438,9

16 
 

4,153 ,000 

Pajak 

Daerah 

2,609 ,075 ,962 34,834 ,000 

Sumber: Olah Data SPSS 26 

Tabel regresi linear sederhana di atas dapat di rumuskan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut: 

Y = a + bx 

Y = 2663852822,426 + 2,609X 

Dimana  X = Pajak Daerah 

               Y = Pendapatan asli daerah (PAD) 

Jika nilai X = 0, maka akan diperoleh nilai Y = 2663852822,426 

Hasil diatas menunjukan bahwa nilai (a) atau konstanta sebesar 

2663852822,426, dimana angka tersebut diartikan sebagai jika variabel pajak 

daerah (X) artinya nol maka variabel bebas mengalami kenaikan, maka 

pendapatan asli daerah (PAD) (Y) akan bermakna sama dengan 2663852822,426, 

koefesien regresi nilai (b) menjadi 2.609  diartikan sebagai bentuk pengaruh 

signifikan yang mana jika pajak daerah naik satu satuan, maka akan terjadi 

peningkatan juga pada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 2.609 satuan. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari uji Asumsi Klasik adalah untuk mengukur sejauh mana 

persamaan regresi  dalam penelitian ini dapat mengestimasi setiap nilai yang akan 
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diukur. Jenis uji asumsi klasik yang akan di gunakan pada analisis regersi linear 

sederhana, yaitu: 

4.4.1 Uji normalitas  

Uji normalitas adalah uji yang di gunakan untuk mengetahui variabel 

pengganggu apakah sudah terdistribusi dengan normal apa tidak. Dalam hal ini 

jika dalam pengujian uji t dan F sudah dinyatakan datanya sudah terdistribusi 

dengan normal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah nilai residualnya sudah 

terdistribusi dengan normal adalah dengan menggunakan uji statistic 

Kolmogorov- Smirnov Test, dimana untuk mengetahuinya dengan melihat nilai 

signifikansinya apakah  > 0,05. Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka distribusi 

datanya sudah dinyatakan normal. Berikut ini adalah hasil analisis dengan uji 

normalitas: 

Tabel 4.3 

Uji normalitas Kolmogorov- Smirnov Test 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean -1875676249,7542448 

Std. Deviation 4761313546,90714700 

Most Extreme Differences Absolute ,055 

Positive ,055 

Negative -,054 

Test Statistic ,055 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

Sumber: Olah Data SPSS 26 

Tabel diatas menunjukan bahwa uji normalitas  dengan menggunakan 

kolomogrov-Smirnov test, di hasilkan angka dari Asymp. Sig (2-tailed) bemilai 

0,200, yang mana jika di interpretasikan kedalam uji normalitas maka nilai 
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signifikansinya sudah lebih dari 0,05. Jadi dapat di nyatakan bahwa uji normalitas 

dengan  metode kolomogrov-Smirnov test sudah terdistribusi dengan normal. 

Hasil pengujian normalitas ini juga dapat nyatakan dalam bentuk grafik dengan 

metode P-P Plot of regression standardized residual, dimana hasil grafiknya 

sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Grafik normal P-P Plot of regression standardized 

 
4.4.2 Uji Heterokedastisitas (Uji Gleiser) 

Untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini ada 

ketidaksamaan varians dari nilai residual yang dihasilkan dari pengamatan adalah 

dengan menggunakan uji heterokedastisitas. Salah satu uji yang dapat di lakukan 

dalam uji heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser,  uji park, 

grafik plot, serta uji white. Penelitian ini memakai uji glejser, dimana hasilnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Uji heterokedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 



54 

 

 

1 (Constant) 3090791707,950 380589599,597 
 

8,121 ,000 

Pajak 

Daerah 

,055 ,044 ,123 1,228 ,222 

Sumber: Olah Data SPSS 26 

Tabel diatas menunjukan bahwa uji heterokedastisitas dengan menggunakan 

uji glejser, diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,222 dari variable Pajak daerah, 

artinya nilai ini lebih nilai sig > 0,05. Jadi dalam uji heterokedastisitas  dengan 

pendekatan uji glejser dinyatkan tidak terjadi ketidaksamaan varians dalam model 

regresi. 

4.4.3 Uji Linieritas 

Uji linearitas adalah uji untuk mengetahui variabel pajak daerah dengan 

variabel pendapatan asli daerah (PAD) sudah dapat dinyatakan sebagai hubungan 

yang linear, karena dalam menganalisis data yang bersifat korelasi, maka uji 

linearitas harus digunakan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linear. Berikut 

ini dapat dilihat hasil pengujian linearitas : 

Tabel 4.5 

Uji Linearitas 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .809
a
 .655 .652 14028252016.

365 

1.660 

Sumber : Olah Data SPSS 26 

Berdasarkan hasil table uji linearitas diatas diperoleh nilai Durbin Watson 

(DW) sebesar 1,660 karena nilai Durbin-Watson masih mendekati nilai 2 maka 

dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan antara pajak daerah dengan 

pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan dalam penelitian ini. 
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4.5 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis di gunakan untuk mengetahui arah 

dari penelitian ini apakah di terima atau ditolak. Jadi untuk pengujiannya peneliti 

memakai uji koefisien determinasi (R2) serta uji signifikansi parsial statistic (uji 

t). 

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi adalah teknik pengukuran untuk menyatakan 

bahwa seberapa jauh variabel dependen dapat digambarkan dalam bentuk nilai, 

dimana nilai koefisien determinasi antara nol dengan satu. Jika nilai R Square 

bernilai kecil maka pajak daerah (independent) dinyatakan berpengaruh sangat 

lemah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (dependent), sedangkan jika nilai R 

Square bernilai besar, maka dapat simpulkan bahwa  variabel independen bernilai 

kuat terhadap variabel dependent. Dalam penelitian ini uji Uji koefisien 

determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Uji Koefesien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,962
a
 ,925 ,925 4329594719,289 

Sumber: Olah Data SPSS 26 

Hasil pengolahan data diatas dinyatakan bahwa nilai dari koefesien 

determinasi independen sebesar 92,5% yang artinya variabel pajak daerah 

memberikan kontribusi pengaruh sebesar 92,5% terhadap variabel pendapatan asli 
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daerah (PAD) sedangkan untuk yang 7,5%, bisa pengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak teridentifikasi oleh penulis. 

4.5.2 Uji t 

Untuk mengetahui variabel bebas (pajak daerah) variabel terikat  

terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka di butuhkan uji t dalam melihat 

besarnya variabel bebas secara parsial. Dalam uji t nilai signifikansi harus < 

0,05 dan nilai t hitung harus lebih besar dari nilai t (tabel).untuk hasil pengujian 

uji t dalam penelitian ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Uji t (T-test) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2663852822

,426 

641406438,

916 

 4,153 ,000 

Pajak 

Daerah 

2,609 ,075 ,962 34,834 ,000 

Sumber: Olah Data SPSS 26 

Uji t diatas dinyatakan dalam nilai t (hitung) sebesar 34,834 > dari nilai t 

(tabel) sebesar 1.9847 serta signifikansinya bernilai 0,000 < 0,05. Sehingga 

bisa diartikan dalam pengujian hipotesis ini diterima, dimana pendapatan pajak 

daerah (variabel bebas) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) di Kabupaten Toraja Utara. 

4.6 Pembahasan  

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut 

pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas menggunakan aplikasi SPSS 26, 

bisa dinyatakan bhwa pendapatan pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Yang 

mana pendapatan pajak daerah jika di tingkatkan nilainya sebanyak satu rupiah 

maka nilai pendapatan asli daearah (PAD) nilainya tetap. Namun jika pendapatan 

pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 2,609, nilai dari variabel pendapatan 

asli daerah (PAD) akan naik. Ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten 

Toraja Utara bisa mensejahterakan masyarakatnya melalui kekayaan daerah dari 

pendapatan pajak daerah.  

Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh nilai t (hitung) Dari 

pendapatan pajak daerah sebanyak  34,834 > dari nilai t (tabel) sebesar 1.9847 

kemudian nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. sehingga dari hasil pengujian 

hipotesi dapat dinyatakan sebagai hipotesis yang diterima. Artinya pendapatan 

pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD) di Kabuapten Toraja Utara. 

Kemudian, besaran pengaruh pendapatan pajak daerah mampu dijelaskan 

dari hasil uji koefesien determinasi, dimana nilai koefesiennya sebesar 92,5%, 

yang artinya variabel pendapatan pajak daerah mempunyai pengaruh sebesar 

92,5% terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan untuk sisanya 

sebesar 7,5% disebabkan oleh variabel lain yaitu selain pendapatan pajak daerah.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat di tarik oleh peneliti dari hasil 

pengujian analisis data serta uji hipotesis, dimana kesimpulannya adalah sebagai 

berikut: 

a) Adanya pengaruh dari variabel Pajak Daerah yang terhadap variabel 

pendapatan asli daerah (PAD) di pemerintah Kabupaten Toraja Utara. 

Yang mana pendapatan pajak daerah jika di tingkatkan nilainya sebanyak 

satu rupiah maka nilai pendapatan asli daearah (PAD) nilainya akan tetap. 

Namun jika pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 2,609, 

nilai dari variabel pendapatan asli daerah (PAD) akan naik. Ini 

menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Toraja Utara bisa 

mensejahterakan masyarakatnya melalui kekayaan daerah dari pendapatan 

pajak daerah. 

b) Untuk besaran pengaruh pendapatan pajak daerah diperoleh nilai sebesar 

92,5% yang artinya variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh 

signifikan sebanyak 92,5% terhadap variabel pendapatan asli daerah 

(PAD, kemudian untuk sisanya sebesar 7,5% disebabkan oleh variabel lain 

yaitu selain pendapatan pajak daerah. 
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5.2 Saran 

Untuk saran dalam penelitian ini, di harapkan dapat memberikan masukan 

serta manfaat bagi semua kalangan, yang mana diantanranya adalah sebagai 

berikut ini : 

a) Khusus pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara sebaiknya 

berkonsentrasi dalam mengeksploitasi penerimaan pajak daerah yang 

belum di ketahui, yang mana jika ini di tingkatkan akan berpengaruh 

terhadap peningkatan jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dalam 

mensejahterkan masyarakat yang terpencil di kabupaten Toraja Utara akan 

semakin merata. 

b) Factor lain yang berpengaruh adalah akuntabilitas serta integritas dari 

petugas di lapangan. Dimana, pendapatan lain selain pajak daerah perlu di 

maksimalkan agar peningkatan pendapatan daerah setiap tahun dapat 

mengalami peningakatan yang signifikan. 
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Lampiran 1 : Surat Penelitian 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2 : Data yang diterima 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3:  

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 : Surat Keterangan bebas Plagiasme 

 


