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Abstract 

 This research aims to determine whether local taxes, local retribution and General Allocation 

Fund has a significant effect on local expenditure district or municipality in the Province of Banten. 

 This research used a sample of 6 district or municipality in Banten Province. This research 

was conducted for the period 2005-2009.Types of data used are secondary data. Testing the 

hypothesis in this research using multiple linier regression with a t test and F test. 

 The results of this research indicate that variables local taxes, local retribution and 

Generally Allocation Fund has a significant impact to local expenditure either partially and 

simultaneously. Where 88,30% of the variation of the local expenditure can  explained by variations 

of the three independent variables specifically, local taxes, local retribution and General Allocation 

Fund, amounting to 11,70% while the rest is explained by the variation or other factor not include 

this research. 

Keyword : Local Taxes, Local Retribution,  General Allocation Fund and  Local Expenditure.  

1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 

menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran 

pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan yang mengatur tentang otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah ini berdampak pada terjadinya 

pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah. 

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali 

sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan 

pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Sidik, 2002). Oleh sebab itu, 

penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berguna dan berhasil, manakala dibarengi dengan 

kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber 

keuangan secara optimal. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam 

membiayai kegiatan rumah tangganya sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mencapai 

kemandirian keuangan daerah. 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya 

yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun di dalam perkembangan 

selanjutnya, di antara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah dan retribusi 
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daerah merupakan komponen penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut 

didukung dengan data berikut ini: 

Tabel 1.1 

Komposisi PAD tahun 2007, 2008 dan 2009 

Secara Nasional 

(dalam jutaan rupiah) 

Komposisi PAD 

Kab atau Kota 

2007 2008 2009 

Jumlah Proporsi Jumlah Proporsi Jumlah Proporsi 

Pos Pajak Daerah 4.732.142 35,59% 14.109.353 53,71% 16.548.446 52,98% 

Pos Retribusi 

Daerah 

4.979.270 37,39% 6.035.690 22,99% 6.623.548 21,20% 

Pos BUMD 1.043.310 7,80% 1.673.914 6,38% 1.895.349 6,17% 

Lain-Lain PAD 

yang sah 

2.560.226 19,22% 4.436.112 16,89% 6.170.434 19,74% 

Total PAD 13.317.948 100% 26.255.066 100% 31.237.777 100% 

Sumber: APBD dari DJPK, data diolah 

 

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, 

tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meskipun begitu, Pemerintah Pusat tetap 

memberikan dana bantuan berupa dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan 

daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, 

juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004). 

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana perimbangan untuk 

daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar 

daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya 

terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk 

membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan daerah 

dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan 

dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan 

pembangunan Daerah (Penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004). 

Tujuan sebenarnya dari transfer dana perimbangan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan 

fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun dalam kenyataannya, transfer dari Pemerintah 

Pusat ini merupakan sumber pendanaan utama dari Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja 

daerahnya. Seharusnya sumber pendanaan utama dari Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah, yakni yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didukung oleh Dana 

Perimbangan dalam membiayai belanja daerahnya. Hal ini tercermin pada data APBD dari DJPK 

pada tahun 2009, jumlah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp 23.171.994.000.000, 

jumlah dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp 186.226.814.000.000 serta jumlah dari belanja daerah 

sebesar Rp 429.328.292.000.000. Jika dibandingkan, jumlah penerimaan Pemerintah Daerah yang 

berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan Dana 

Alokasi Umum dalam membiayai Belanja Daerah. Secara umum, belum ada kabupaten atau kota di 

Indonesia yang mampu menggali, mengoptimalkan dan menjadikan penerimaan dari pajak daerah dan 

retribusi daerah sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi semua pengeluaran pemerintah 

daerah. Pemerintah Daerah masih menjadikan Dana Perimbangan sebagai sumber utama pendanaan 

yakni, yang berasal dari Dana Alokasi Umum dalam membiayai belanja daerahnya serta juga dapat 
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dikatakan Pemerintah Daerah masih bergantung dan mengharapkan bantuan pemerintah pusat berupa 

Dana Alokasi Umum untuk menutupi semua alokasi belanja daerah.  

Demikian juga dengan kondisi di Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten, peranan 

pajak daerah dan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerahnya masing-masing masih belum 

optimal, sehingga bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum masih sangat 

diharapkan dalam menutupi sebagian besar pengeluaran Pemerintah Daerah.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah 

Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten? 

2. Apakah retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah 

Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten? 

3. Apakah dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah 

Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten? 

4. Apakah pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau 

Kotamadya di Provinsi Banten? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya masalah dalam penelitian ini, maka peneliti perlu melakukan 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Objek penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten atau Kotamadya yang ada di Provinsi 

Banten, kecuali untuk Pemerintah Kotamadya Serang dan Tangerang Selatan. 

b. Batasan aspek dalam penelitian ini hanya terhadap pada laporan realisasi APBD, 

berkaitan dengan nilai realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta dana alokasi umum 

dibandingkan dengan nilai realisasi belanja daerah.  

c. Batasan waktu penelitian ini meliputi periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. 

1.4 Tujuan Penelitian 

    Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja 

daerah Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

2. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

3. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

4.  Untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap belanja daerah Pemerintah 

Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

2. Landasan Teoritis 

2.1 Pajak Daerah 

Pajak daerah menurut Halim (2008:96) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari 

pajak. Pajak daerah menurut Mardiasmo (2006:6) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah  

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
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Dari pengertian pajak daerah di atas, maka dapat diartikan bahwa pajak daerah merupakan 

pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

2.1.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pajak daerah di Indonesia dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pembagian ini dilakukan 

sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada 

wilayah administrasi provinsi atau kabupaten atau kota yang bersangkutan. Berdasarkan UU No.34  

tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis 

pajak kabupaten atau kota. 

Tabel 2.1  

Pajak Provinsi dan Kabupaten atau Kota 

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten atau Kota 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan di atas Air. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dan Kendaraan di atas Air. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor. 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan jalan 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C 

7. Pajak Parkir 

Sumber : UU No. 34 tahun 2000 

2.2 Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah menurut Halim (2008:97) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari 

retribusi. Pengertian Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2006:14), yang selanjutnya disebut 

Retribusi  adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

  Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Jenis-jenis Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2006:15) dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum yaitu, pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: retribusi pelayanan 

kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya 

cetak kartu penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan 

mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak 

peta dan retribusi pengujian kapal perikanan. 

2. Retribusi Jasa Usaha  

Retribusi jasa usaha yaitu, berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah: retribusi pemakaian 

kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, 

retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau 

pesanggarahan atau villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi 

pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di 

atas air, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah. 
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3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu yaitu, kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan 

tertentu adalah: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin 

trayek dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-

Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang 

nomor 33 tahun 2004). 

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal 

dan alokasi dasar. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk 

melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan 

daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH). Celah fiskal dihitung 

berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, alokasi 

dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol (0), maka menerima Dana Alokasi 

Umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif tersebut lebih kecil dari 

alokasi dasar, maka menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah dikurangi dengan 

celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih 

besar dari alokasi dasar, maka tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU). 

Contoh perhitungan pemberian Dana Alokasi Umum menurut Penjelasan Undang-Undang 

No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai 

berikut: 

1. Kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal 

Kebutuhan Fiskal  = Rp 100 Milyar 

Kapasitas Fiskal = Rp 100 Milyar 

Alokasi Dasar = Rp 50 Milyar 

Celah fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 

 = Rp 100 Milyar - Rp 100 Milyar  

 = 0 

DAU = Rp 50 Milyar 

2. Dalam hal celah fiskal negatif, maka jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

diterima daerah adalah sebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan dengan celah 

fiskalnya. Contoh perhitungan: 

Kebutuhan fiskal = Rp 100 Milyar 

Kapasitas Fiskal = Rp 125 Milyar 

Alokasi Dasar  = Rp 50 Milyar 

Celah Fiskal  = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal 

= Rp 100 Milyar – Rp 125 milyar 

= - Rp 25 Milyar (negatif) 
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DAU   = alokasi dasar + celah fiskal 

Total DAU  = Rp 50 Milyar – Rp 25 Milyar 

= Rp 25 Milyar 

 
3. Celah fiskal negatif dan melebihi alokasi dasar, maka tidak menerima Dana Alokasi 

Umum, contoh perhitungannya sebagai berikut: 

Kebutuhan fiskal = Rp 100 Milyar 

Kapasitas Fiskal = Rp 175 Milyar 

Alokasi Dasar  = Rp 50 Milyar 

Celah fiskal  = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal 

   = Rp 100 Milyar – Rp 175 Milyar 

   = - Rp 75 Milyar (negatif) 

DAU   = celah fiskal + alokasi dasar 

Total DAU  = - Rp 75 Milyar + Rp 50 milyar 

   = - Rp 25 Milyar atau disesuaikan menjadi nol (0) 

2.4 Belanja Daerah 

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban 

daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

2.4.1 Klasifikasi Belanja Daerah 

 Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13/2006 terdiri atas: 

 Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan 

belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

melaksanakan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja 

yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 

keuangan dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang 

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan 

dengan bahasan yang sedang diteliti. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Tulisan Model Kesimpulan 

Pakpahan (2009) Pengaruh Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap 

Belanja Daerah 

Pemerintahan 

Kabupaten atau 

Kotamadya di 

Sumatera Utara 

Analisis regresi 

linier berganda 
 Secara parsial pajak 

daerah memiliki 

pengaruh yang 

signifikan sedangkan 

retribusi daerah tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

belanja daerah. 

 Secara simultan pajak 

daerah dan retribusi 

daerah memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

belanja daerah.  
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Panggabean 

(2009) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah terhadap 

Belanja Daerah di 

Kabupaten Toba 

Samosir 

Analisis regresi 

linier berganda 
 Secara parsial dan 

simultan pajak daerah, 

retribusi daerah serta 

lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

belanja daerah. 

Sianturi  

(2010) 

Pengaruh Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap 

Pengalokasian 

Belanja Modal pada 

Pemerintah 

Kabupaten atau 

Kotamadya di 

Sumatera Utara 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 
 Secara parsial pajak 

daerah memiliki 

pengaruh yang 

signifikan sedangkan 

retribusi daerah tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

belanja modal daerah. 

 Secara simultan pajak 

daerah dan retribusi 

daerah tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

belanja modal. 

 

Rahmawati  

(2010) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana 

Alokasi Umum pada 

Alokasi Belanja 

Daerah pada 

Kabupaten atau 

Kotamadya di Jawa 

Tengah 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 
 Secara parsial dan 

simultan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan 

Dana Alokasi Umum 

(DAU) memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Belanja Daerah. 

   Sumber: Penelitian terdahulu 

2.6 Rerangka Pemikiran 

 Berdasarkan teori yang ada dan diperkuat dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dikemukakan di atas menunjukkan adanya pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah serta dana 

alokasi umum terhadap belanja daerah. Oleh karena itu rerangka pemikiran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

   Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 
Belanja Daerah 

Dana Alokasi 

Umum 
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2.7 Hipotesis 

 Menurut Sekaran (2006:135), hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis 

terdapat pada dua atau lebih variabel yang dibentuk dalam suatu pernyataan yang dapat diuji. Dengan 

menguji hipotesis, diharapkan akan ditemukan suatu jawaban dari masalah yang sedang dihadapi. 

Pengujian hipotesis yang akan dilakukan adalah pengujian hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa 

tidak ada hubungan (signifikan) antara dua variabel atau tidak ada perbedaan (signifikan) antara dua 

kelompok. Hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan 

perbedaan antara kelompok. Hipotesis dalam penelitian ini, yakni: 

1. H01: (b1 = 0) pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

Ha1: (b1  
0) pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

2. H02:  (b2 = 0) retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

Ha2:  (b2 0) retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

3. H03:  (b3 = 0) dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Ha3: (b3  
0) dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

4. H04: (b1, b2, b3 = 0) pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum secara bersama-sama 

tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. 

Ha4: (b1, b2, b3  
0) pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta 

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah  Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi 

Banten. Objek yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah: pajak daerah, retribusi daerah, dana 

alokasi umum serta belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di provinsi Banten.Periode 

pengamatan adalah selama jangka waktu lima tahun yaitu, mulai periode 31 Desember 2005 sampai 

dengan 31 Desember 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan.  

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 4 Kabupaten dan 2 Kotamadya yang diperoleh dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Metode purpive sampling merupakan metode pengambilan 

sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten yang telah memasukkan dan melaporkan  data 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di situs Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2009. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sekunder adalah dengan 

mengumpulkan dokumentasi berupa buku, jurnal, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, artikel di internet, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 
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dengan penelitian  ini. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. 

3.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

analisis kuantitatif dengan menggunakan program komputer pengolahan data statistik, yaitu 

menggunakan program EViews 6. 

3.4.2 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa regresi 

berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu 

dengan variabel yang lain. Dalam hal ini untuk variabel dependennya adalah belanja daerah dan 

variabel independennya yakni pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum. Untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen maka digunakan model regresi berganda (multiple regression method), yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

  Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

Keterangan : 

Y  =  Belanja daerah 

α  = konstanta 

β1, β2, β3 = koefisien masing-masing variabel independen 

X1  = Pajak daerah 

X2  = Retribusi daerah 

X3  = Dana Alokasi Umum 

ε  = error 

 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

3.5.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan 

independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model 

yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan dengan 

Uji Jarque-Bera (Winarno, 2009:5.37). 

Hipotesa yang digunakan : 

H0 : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan probabilitas Jarque-Bera 

dengan level of significance α = 5%, maka penentuan hasil pengujiannya: 

Jika Probabilitas J-B ≤ 0,05, maka H0 ditolak (tidak berdistribusi normal) 

Jika Probabilitas J-B > 0,05, maka H0 diterima (berdistribusi normal) 

3.5.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lain 

yang berlainan waktu (Winarno, 2009:5.26). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari 

masalah autokorelasi.  

Pengujian autokorelasi yang digunakan dalam model penelitian ini adalah pengujian dengan 

menggunakan Uji Langrange-Multiplier (LM). Cara pengambilan keputusannya adalah : 

H0 : bila nilai Probability Obs*R-squared > α = 5 %, berarti tidak ada autokolerasi  

Ha : bila nilai Probability Obs*R-squared ≤  α = 5% berarti ada autokolerasi 
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3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedatisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedasitas.  

Pengujian heteroskedatisitas dalam model ini menggunakan Uji Glejser. Dasar pengambilan 

keputusan uji heterokesdatisitas melalui uji Glejser dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% 

(Winarno, 2009:5.15),  dilakukan sebagai berikut: 

H0 : bila nilai Probability Obs*R-squared > α = 5 %, berarti tidak ada heterokedastis 

Ha  : bila nilai Probability Obs*R-squared ≤  α = 5% berarti ada heterokedastis 

3.5.4 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. 

Tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan yang 

signifikan antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang diantara 

variabel independen-nya tidak terjadi korelasi (tidak terdapat hubungan). 

Untuk mendeteksi multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas 

dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel independen. Sebagai aturannya (rule of 

thumb), jika koefisien korelasi cukup tinggi (di atas 0,85), maka diduga ada multikolinieritas dalam 

model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi relative rendah, maka diduga model tidak mengandung 

unsur multikolinieritas (Agus Widarjono, 2007). 

3.6 Uji Persamaan Model Regresi 

3.6.1 Uji F (simultan atau serentak) 

Pengujian simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Hipotesis yang digunakan untuk uji F ialah : 

 H0 : (b1 = b2 = b3 = 0) Tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara      

variabel independen terhadap variabel dependen.  

 Ha : (b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0) Ada pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

  Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini dengan tingkat signifikansi 5% adalah : 

  Jika nilai ρ-value F ≤ 0,05, maka H0 ditolak. 

Jika nilai ρ-value  F > 0,05, maka Ha diterima. 

3.6.2 Uji t (pengujian parsial) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel-variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang digunakan pada pengujian parsial adalah : 

  H0 :(bi = 0) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen.  

  Ha : (bi ≠ 0) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  

  Dasar pengambilan keputusan dengan tingkat signifikansi 5%, yaitu : 

  Jika ρ-value t ≤ 0,05, maka H0 ditolak (terdapat pengaruh secara signifikan) 

  Jika ρ-value  t > 0,05, maka H0 diterima (tidak terdapat pengaruh secara signifikan) 

3.6.3 Uji R
2
 (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi menunjukkan estimasi variansi variabel independen terhadap variabel 

dependennya. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai 1. Nilai R
2 
yang semakin mendekati 1 

menunjukan semakin banyak informasi yang mampu dijelaskan oleh variansi variabel independen 

terhadap variabel dependennya. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

 

4.1 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan 

independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera seperti tampak pada grafik 4.1 berikut ini: 

Grafik 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

         Sumber: eviews 6, data diolah 

 Berdasarkan Uji Jarque-Bera pada grafik 4.1 menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi normal. Hal tersebut diketahui dari nilai probabilitasnya sebesar 0.054185  lebih besar 

dari α = 5%. Maka menerima H0 atau dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. 

2) Uji autokolerasi 

 Autokolerasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lain 

yang berlainan waktu. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari 

satu observasi dengan observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari 

masalah autokolerasi. Pengujian autokolerasi yang digunakan dalam model penelitian ini adalah 

pengujian dengan menggunakan Uji Langrange-Multiplier (LM). Berikut hasil uji autokolerasi 

dengan menggunakan uji Langrange-Multiplier (LM) test: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Autokolerasi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.504801     Prob. F(2,24) 0.6099 

Obs*R-squared 1.211057     Prob. Chi-Square(2) 0.5458 

     
     Sumber: eviews6, data diolah 

     

         Berdasarkan uji Langrange Multiplier pada tabel 4.1, nilai dari probabilitas Obs*R-squared 

adalah sebesar 0.5458. Nilai tersebut lebih besar dari α = 0.05, maka menerima H0  atau dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada autokolerasi. 
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-400000 -200000 0 200000

Series: Residuals

Sample 1 30

Observations 30

Mean      -3.59e-11

Median   26766.81

Maximum  199936.9

Minimum -380952.1

Std. Dev.   123195.3

Skewness  -0.864233

Kurtosis   4.294975

Jarque-Bera  5.830696

Probability  0.054185
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3) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau memiki variance yang konstan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas maka perlu dilakukan pengujian. Salah satu caranya dengan menggunakan uji 

Glejser. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 2.388559     Prob. F(3,26) 0.0918 

Obs*R-squared 6.481711     Prob. Chi-Square(3) 0.0904 

Scaled explained SS 5.967628     Prob. Chi-Square(3) 0.1132 

     
     Sumber: Eviews6, data diolah 

     

Berdasarkan Tabel 4.2 dengan menggunakan uji Glejser ditemukan bahwa nilai dari 

probabilitas Obs*R-squared sebesar 0.0904. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Hal ini 

menyimpulkan bahwa menerima H0 atau tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4) Uji Multikolinieritas 

 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Uji 

multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan 

antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang diantara variabel 

independennnya tidak terjadi korelasi (tidak terdapat hubungan). Cara untuk melihat ada atau tidaknya 

masalah multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix. Berikut hasil uji 

multikolineritas dengan menggunakan correlation matrix: 

Tabel 4.3 

Correlation Matrix 

 Pajak Daerah Retribusi 

Daerah 

Dana Alokasi 

Umum 

Pajak Daerah 1.000000 0,515908 0,063606 

Retribusi Daerah 0,515908 1.000000 0,645432 

Dana Alokasi 

Umum 
0,063606 0,645432 1.000000 

        Sumber: Eviews 6, data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.3 hasil besaran korelasi antar variabel bebas tampak bahwa semua 

variabel aman dari asumsi klasik multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun 

masing-masing variabel yang memiliki korelasi lebih dari 0,85. Maka model dapat dinyatakan bebas 

dari asumsi klasik multikolineritas. 
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4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis regresi linier berganda tampak 

pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Analisis Regresi Berganda 

Dependent Variable: BELANJA_DAERAH  

Method: Least Squares   

Date: 06/05/11   Time: 23:11   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -80537.41 79500.45 -1.013043 0.3204 

PAJAK_DAERAH 4.093644 0.711975 5.749698 0.0000 

RETRIBUSI_DAERAH 2.674281 1.276791 2.094533 0.0461 

DANA_ALOKASI_UMUM 1.186471 0.190572 6.225837 0.0000 

     
     

R-squared 0.895169     Mean dependent var 786120.1 

Adjusted R-squared 0.883073     S.D. dependent var 380495.8 

S.E. of regression 130108.7     Akaike info criterion 26.51369 

Sum squared resid 4.40E+11     Schwarz criterion 26.70052 

Log likelihood -393.7054     Hannan-Quinn criter. 26.57346 

F-statistic 74.00635     Durbin-Watson stat 2.354371 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

      Sumber: eviews 6 dalam jutaan rupiah, data diolah 

 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.4, maka diperoleh model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Belanja Daerah = - 80.537.410.000 + 4.093.644 Pajak Daerah + 2.674.281 Retribusi 

Daerah + 1.186.471 Dana Alokasi Umum 

 Dari persamaan tersebut, maka dapat  diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Persamaan tersebut memiliki nilai konstanta sebesar -80.537.410.000 dan bertanda 

negatif. hal tersebut menunjukkan bahwa jika variabel independen, yakni pajak 

daerah dan retribusi daerah serta dana alokasi umum konstan atau nol (0), maka 

belanja daerah akan berkurang sebesar Rp 80.537.410.000; 

b) Koefisien regresi untuk pajak daerah sebesar 4.093.644 dan bertanda positif, hal 

tersebut menunjukkan bahwa apabila pajak daerah meningkat satu satuan dengan 

asumsi variabel lainnya tetap, maka akan berdampak pada peningkatan belanja daerah 

sebesar Rp 4.093.644. 

c) Koefisien regresi untuk retribusi daerah sebesar 2.674.281 dan bertanda positif, hal 

tersebut menunjukkan bahwa bilamana retribusi daerah meningkat satu satuan dengan 

asumsi variabel lainnya tetap, maka akan berdampak pada peningkatan belanja daerah 

sebesar Rp 2.674.281. 

d) Koefisien regresi untuk dana alokasi umum sebesar 1.186.471 dan bertanda positif, 

hal ini menunjukkan jika dana alokasi umum meningkat satu satuan dengan asumsi 

variabel lainnya tetap, maka akan berdampak pada peningkatan belanja daerah 

sebesar Rp 1.186.471. 
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e) Berdasarkan koefisien regresi berganda tersebut dapat dikatakan bahwa yang 

memiliki pengaruh lebih besar terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau 

Kotamadya di Provinsi Banten yakni, berasal dari Pajak Daerah, lalu dari Retribusi 

Daerah dan yang terakhir adalah berasal dari Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, 

Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten yang memiliki pengaruh 

lebih besar menurut hasil regresi dalam membiayai belanja daerah berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah yakni, yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dibandingkan dengan Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum, 

sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten 

sudah mampu untuk membiayai belanja daerahnya dengan mandiri dan tidak 

bergantung dengan dana bantuan dari Pemerintah Pusat. 

4.3 Pengujian Persamaan Model Regresi 

4.3.1 Uji F (Simultan atau serentak) 

 Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya, uji F digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel-variabel independen (bebas) secara keseluruhan terhadap variabel dependen (terikat). Hal 

tersebut dapat dlihat pada tabel 4.5 berikut: 

 

Tabel 4.5 

Uji Signifikansi F 

     
      

 

    
    F-statistic 74.00635 Durbin-Watson stat 2.354371 

    Prob(F-statistic) 0.000000    

    

    

     
              Sumber: output eviews 6   

 

 Berdasarkan hasil pengolahan regresi pada tabel 4.6, diperoleh nilai signifikansi probabilitas 

(p-value) 0.000000. Ini berarti nilai p-value sebesar 0.000000 < α = 0,05, maka menerima Ha4 dan 

menolak H04. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil uji F pada penelitian ini yaitu, seluruh 

variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten atau kotamadya di Provinsi Banten. 

 

 

4.3.2 Uji t (pengujian parsial) dan Pengujian Hipotesis 

4.3.2.1 Uji t (pengujian parsial) 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (bebas) 

secara individual mempengaruhi variabel dependen (terikat), hasil uji t pada penelitian ini yaitu, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Statistik t 

Dependent Variable: BELANJA_DAERAH  

Method: Least Squares   

Date: 06/05/11   Time: 23:11   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -80537.41 79500.45 -1.013043 0.3204 

PAJAK_DAERAH 4.093644 0.711975 5.749698 0.0000 

RETRIBUSI_DAERAH 2.674281 1.276791 2.094533 0.0461 

DANA_ALOKASI_UMUM 1.186471 0.190572 6.225837 0.0000 

     
               Sumber: output eviews 6 dalam jutaan rupiah 

 

Tabel 4.6 tersebut, menjelaskan hasil uji signifikansi t yang menghasilkan bahwa variabel 

independen dalam penelitian ini, yakni pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum 

memiliki nilai signifikansi secara individu di bawah α = 5%.  

Variabel pajak daerah pada uji signifikansi t menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 0,0000 

atau 0,00% yang berarti nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai α = 5%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah 

pada Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

Variabel retribusi daerah pada uji signifikansi t menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 

0,0461 atau 4,61% yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai α = 5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

 Variabel dana alokasi umum pada uji signifikansi t menghasilkan nilai signifikansi t sebesar 

0,0000 atau 0,00% yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai α = 5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

 

4.3.2.2 Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan landasan teoritis pada bab II dalam penelitian ini, maka hipotesis-hipotesis 

penelitian yang akan diuji dengan menggunakan model regresi berganda yang tertera pada bab III, 

serta hasil pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

a) Pengujian Hipotesis Pertama (Ha1) 

Hipotesa pertama menguji adanya pengaruh dari pajak daerah terhadap belanja daerah. Hipotesa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01 : (b1 = 0) Pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

Ha1 : (b1   0) Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

 
Hasil dari pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu, pajak daerah mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah maka belanja daerah juga 

akan semakin meningkat. Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai koefisien variabel pajak daerah sebesar 

4.093.644 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau 0,00% yang lebih kecil dari nilai α = 0,05 

atau 5%. Oleh karena itu dalam penelitian ini menolak H01 dan menerima Ha1, yang berarti variabel 

pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil dari penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2009), Panggabean (2009), Rahmawati 
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(2010) serta Sianturi (2010) yang menyakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja daerah. 

b) Pengujian Hipotesis Kedua (Ha2) 

Hipotesa kedua menguji adanya pengaruh dari retribusi daerah terhadap belanja daerah. Hipotesa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H02 : (b2 = 0)   Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

Ha2 : (b2 0) Retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

 

Hasil dari pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu, retribusi daerah memiliki 

pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah maka belanja daerah juga akan 

semakin meningkat. Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai koefisien dari retribusi daerah sebesar 

2.674.281 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0461 atau 4,61% yang lebih kecil dari nilai α = 0,05 

atau 5%. Oleh karena itu dalam penelitian ini menolak H02 dan menerima Ha2, yang berarti bahwa 

variabel retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil dari 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2009) dan Rahmawati 

(2010) yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja 

daerah. Namun demikian, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pakpahan (2009) dan Sianturi (2010) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

c) Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesa ketiga menguji adanya pengaruh dari dana alokasi umum terhadap belanja daerah. 

Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H03 : (b3 = 0)    Dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

belanja daerah. 

Ha3 : (b3 0)  Dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Hasil dari Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu, dana alokasi umum memiliki 

pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pendapatan daerah yang berasal dari dana alokasi umum maka belanja daerah juga 

akan semakin meningkat. Pada tabel 4.6 menunjukkan nilai koefisien dari dana alokasi umum sebesar 

1.186.471 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 atau 0,00% yang lebih kecil dari nilai α = 0,05 

atau 5%. Oleh karena itu dalam penelitian ini menolak H03 dan menerima Ha3, yang berarti bahwa 

variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

Hasil dari penilitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang 

menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. 

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi 

Nilai R
2
 merupakan ukuran seberapa baik model penelitian dapat menjelaskan variasi dari 

variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi menandakan variabel-variabel independen 

yang diuji pada penelitian mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan 

variansi dari variabel dependen. Koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut: 
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Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi 
     
     R-squared 0.895169     Mean dependent var 786120.1 

Adjusted R-squared 0.883073     S.D. dependent var 380495.8 

     

       Sumber: output eviews 6 

 

 Nilai adjusted R
2 

pada penelitian ini adalah sebesar 0,8830 atau 88,30%. Artinya bahwa 

ketiga variabel independen yaitu, pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum mampu 

menjelaskan 88,30% variasi dari belanja daerah. Sisanya 11,70% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain di 

luar variabel dari pajak daerah dan retribusi daerah serta dana alokasi umum yang dapat juga 

mempengaruhi belanja daerah. 

4.4 Implikasi Manajerial 

4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi 

Banten. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2009), Panggabean 

(2009) dan Sianturi (2010) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap belanja daerah. 

 Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini disebabkan 

pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak yang 

dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah 

merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga semakin besar Pendapatan 

Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan 

belanja daerah. Di mana belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, 

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung 

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan melaksanakan program dan 

kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta 

belanja modal. Jadi, semakin besar besar Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pendapatan pajak 

daerah maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan untuk belanja daerah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten sebaiknya lebih 

meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah. Dengan 

lebih meningkatnya pendapatan dari pajak daerah sudah tentu Pendapatan Asli Daerah akan 

meningkat dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah yang akan 

berdampak pada kemakmuran rakyat. Dengan demikian,Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di 

Provinsi Banten akan lebih mandiri dalam membiayai belanja daerahnya masing-masing, sehingga 

prinsip kemandirian dalam otonomi daerah dapat tercapai. 
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4.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi 

Banten. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Panggabean (2009) dan 

Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja daerah. Namun, hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pakpahan (2009) dan Sianturi yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.  

Retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini 

disebabkan retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

sehingga semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah maka semakin 

besar pula stimulus yang digunakan untuk meningkatkan belanja daerah. Di mana belanja daerah ini 

terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja 

yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung terdiri 

dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan 

belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan melaksanakan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari: belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Jadi, semakin besar besar Pendapatan Asli 

Daerah yang berasal dari pendapatan retribusi daerah maka semakin besar pula dana yang harus 

disalurkan untuk belanja daerah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten sebaiknya lebih 

meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah. 

Dengan lebih meningkatnya pendapatan dari retribusi daerah sudah tentu Pendapatan Asli Daerah 

akan meningkat dikarenakan retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah yang akan 

berdampak pada kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya yang 

ada di Provinsi Banten akan lebih mandiri dalam membiayai belanja daerahnya masing-masing, 

sehingga prinsip kemandirian dalam otonomi daerah dapat tercapai. 

4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum 

(DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten atau 

Kotamadya di Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2010), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja daerah. 

Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, hal ini 

disebabkan karena secara teoritis Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Oleh sebab itu, dengan semakin besarnya Dana Alokasi Umum yang diperoleh 

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja daerahnya. 

Namun demikian, bagi Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten jangan menjadikan 

Dana Alokasi Umum ini sebagai sumber dana utama dalam membiayai belanja daerahnya melainkan 

menjadikan dana tersebut sebagai dana pendukung dalam membiayai belanja daerahnya, hal ini 

dikarenakan tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini untuk pemerataan keuangan antar daerah 

dan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Daerah dengan Pusat dalam mendanai 

kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan menjadikan Dana Alokasi 

Umum sebagai dana pendukung dan menjadikan Pendapatan Asli Daerah, yakni yang berasal dari 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber utama dalam membiayai belanja daerahnya, maka 
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Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten bisa mandiri dalam membiayai belanja 

daerahnya, sehingga prinsip kemandirian dalam otonomi daerah dapat tercapai. 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan rangkaian proses penelitian, maka dapat diperoleh jawaban atas 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah 

Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten.  

2. Retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah 

Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten.  

3. Dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah 

Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. 

4. Seluruh variabel independen yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Dana 

Alokasi Umum secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten. Dari hasil 

pengolahan data, Adjusted R-Square yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 

0,8830 atau 88,30%. Artinya variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu, pajak daerah, retribusi daerah serta dana alokasi umum mampu menjelaskan 

sebesar 88,30% terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah. Sisanya sebesar 

11,70% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan: 

1) Bagi Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya di Provinsi Banten 

Bagi Pemerintah Daerah berusaha untuk mengoptimalkan tingkat Pendapatan Asli Daerah 

masing-masing yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama 

pendanaan serta meningkatkan dan menjadikan Dana Alokasi Umum sebagai dana 

pendukung untuk membiayai belanja daerahnya. Sehingga dengan semakin besarnya 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam hal ini berasal dari pajak dan retribusi 

daerah sebagai sumber utama pendanaan dan didukung dengan Dana Alokasi Umum yang 

didapatkan, maka tingkat kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan 

daerahnya yang bersumber dari ketiga faktor tersebut juga akan semakin tinggi serta juga 

prinsip kemandirian dalam otonomi daerah dapat tercapai. 

2) Bagi peneliti selanjutnya: 

Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar memasukkan variabel-variabel lain yang dapat 

mempengaruhi belanja daerah seperti misalnya, hasil perusahaan milik daerah serta lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah,  hal ini dikarenakan hasil dari perusahaan milik daerah 

serta hasil dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan komponen dari 

Pendapatan Asli Daerah serta bagi penelitian selanjutnya disarankan agar lebih 

menspesifikasi total dari belanja daerah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. 
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