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ABSTAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, 

retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan 

Pemerintah baik secara parsia maupun simutan di Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2009 – 2011.  

 Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan Daerah yang diperoleh dari olahan data di Badan 

Keuangan & Kekayaan Daerah (BKKD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 

2009 - 2011. Variabe independen yang digunakan adalah pajak 

daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dan variabe 

independen yang digunakan adalah kinerja keuangan pemerintah. 

Model analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Dan 

uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heterokedastisitas.Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji 

t , uji f dan koefisiensi determinasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 

pajak daerah dan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangan retribusi daerah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah. Secara simultan (bersama-sama) pajak daerah, 

retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah tahun 2009 – 2011. 

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan 

dan  Kinerja Keuangan Pemerintah. 
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 PENDAHULUAN 

 Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 

pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada 

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

 Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan 

daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya 

daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 

menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada 

pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin. Perimbangan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan 

ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur 

keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-

masing. 

  Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata 

kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan 

daerah dalam bidang keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola 

melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah 

adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau 

kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai 

tujuan tersebut disebut kinerja pemerintah daerah. Sehubungan 

dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah 

dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas 

daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah.   

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung 

pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali 

PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah 

tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap 

APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap 

bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD 

lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar 

PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan 

kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran 

penyelenggaraan urusan daerahnya. Selain PAD, Dana Perimbangan 

juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki 

kontribusi besar terhadap sturktur APBD. Dalam UU Nomor 33 Tahun 

2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 

demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan 

penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, 

kondisi, dan kebutuhan daerah. 
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 Asha Florida (2007) telah meneliti tentang Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan bahwa secara 

parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang dominan 

mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Sumatera Utara, sedangkan laba BUMD dan penerimaan 

Lain-lain yang sah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan 

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara 

simultan terdapat pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. 

 Ebit Julitawati (2012) juga telah meneliti tentang 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan 

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Di 

Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota 

di Provinsi Aceh dan Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 

 Demikian pula halnya dengan Pemerintah Provinsi Kepulaun 

Riau yang telah melakukan usaha untuk mengoptimalkan peningkatan 

PAD dan Dana Perimbangan yang memiliki peranan yang besar 

sebagai sumber pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan 

sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kepulauan Riau. Sumber-sumber PAD ada  empat  komponen yaitu 

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Laba Usaha 

Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah. Dalam 

penelitian ini, peneliti hanya mengambil dua komponen PAD yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan PAD yaitu 

Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah. Dan sumber-sumber 

Dana Perimbangan yaitu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dan Bukan 

Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Kusus. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui pengaruh 

pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap 

kinerja keuangan Pemerintah baik secara parsia maupun simutan di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan 

daerah melalui penggalian sumber-sumber kekayaan asli daerah 

atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya (Wenny, 2012). 

Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD  

ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Dari hasil penelitian Florida (2007) mengatakan bahwa 

pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang 
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telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat. 
b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah 

Menurut Siahaan (2005:6) Retribusi daerah 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. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terdiri dari 

retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi 

perizinan tertentu.  

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD ini 

juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui 

dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya yang 

tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah 

tersebut. Dari hasil penelitian Florida (2007) menunjukkan 

bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

c. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah  

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. 

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal 

antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah 

Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak 

dan Bukan Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari 

pemerintah pusat kepada pemeritah daerah dengan tujuan untuk 

membiayai kelebihan belanja daerah. Dana Perimbangan yang 

diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin 

kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat 

untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat 

kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, 2012). 

d. Model Penelitian 
Model Penelitian dapat dilihat pada lampiran. 

e. Hipotesis Penelitian 
H1 = Terdapat Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

H2 = Terdapat Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

H3 = Terdapat Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja 

Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 
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H4 = Terdapat Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana 

Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau. 

METODE PENELITIAN 

a. Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah menganalisis 

bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana 

Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan di Provinsi Kepulauan 

Riau tahun 2009 s/d 2011. 

b. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) 

dengan kurun waktu bulanan yang berupa data kuantitatif. Dapat 

dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah yang 

diperoleh dari olahan data di Badan Keuangan & Kekayaan Daerah 

(BKKD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 s/d 2011.  

c. Definisi Operasional Variabel 

Pada penelitian ini, variabel independen (X) yang 

digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan dana 

perimbangan dan variabel dependen (Y) yaitu kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Masing-masing variabel penelitian secara 

operasional dapat didefinisikan sebagai berikut : 

- Pajak Daerah (X1) 

Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. Besarnya Pajak Daerah dapat dilihat dari Laporan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian 

Pendapatan Asli Daerah. 

- Retribusi Daerah (X2) 

Retribusi Daerah 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. Retribusi Daerah 

untuk tingkat Provinsi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, 

dan Perizinan Tertentu. Besarnya Retribusi Daerah dapat 

dilihat dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) pada bagian Pendapatan Asli  Daerah. 

- Dana Perimbangan (X3)  

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

Besarnya Dana Perimbangan dapat dilihat dari Laporan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian 

Dana Perimbangan. 

- Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu 

daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan 
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asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung 

berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada 

masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak 

tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai 

keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan 

masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan 

peraturan perundangundangan. Rasio yang digunakan dalam 

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikutip 

dari Florida (2007) adalah :  

Tingkat Desentralisasi Fiskal =  Pendapatan Asli Daerah    

Total Penerimaan Daerah 

d. Metode Analisis Data 
Metode analisis data mengunakan bantuan Software SPSS 17.0 

for windows. Model analisis data yang digunakan adalah 

regresi berganda. Dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan 

uji heterokedastisitas.Pengujian hipotesis yang digunakan 

adalah uji t , uji f dan koefisiensi determinasi. 

 

 

PEMBAHASAN 

a. Profil Provinsi Kepulauan Riau 

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di 

Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, 

Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Anambas. Adapun luas 

wilayahnya sebesar 252.601 Km
2
, di mana 95% - nya merupakan 

lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat.  

b. Analisis Deskriptif Data 
- Variabel Pajak Daerah, memiliki nilai minimum atau terkecil 

26.95 dan maksimum atau terbesar 51.63 dengan rata-rata 

pajak daerah sebesar 40.3189 dan standar deviasinya atau 

simpangan baku sebesar 7.09969. 

- Variabel Retribusi Daerah, memiliki nilai minimum atau 

terkecil 0.07 dan maksimum atau terbesar 0.55 dengan rata-

rata retribusi daerah sebesar 0.1725 dan standar deviasinya 

atau simpangan baku sebesar 0.10869. 

- Variabel Dana Perimbangan, memiliki nilai minimum atau 

terkecil 26.31  dan maksimum atau terbesar 235.17 dengan 

rata-rata dana perimbangan  sebesar 100.8543 dan standar 

deviasinya atau simpangan baku sebesar 65.965.  

- Variabel Kinerja Keuangan, memiliki nilai minimum atau 

terkecil 0.14 dan maksimum atau terbesar 0.61 dengan rata-

rata kinerja keuangan 0.3519 dan standar deviasinya atau 

simpangan baku sebesar 0.14882. 
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c. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Berdasarkan grafik histogram  (lampiran 2)  menunjukkan bahwa 

pola berdistribusi normal, tetapi jika kesimpulan normal 

tidaknya data hanya dilihat dari grafik histogram, maka hal ini 

belum dapat dipastikan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. 

Metode lain yang digunakan adalah analisis grafik dengan melihat  

grafik Normal Probability Plot, data terlihat normal karena 

titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal.  

Namun hasil ini belum dapat meyakinkan, oleh karena itu 

digunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan 

untuk memastikan data benar-benar telah berdistribusi normal. 

Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai 

signifikan diatas 0.05. Berdasarkan hasil analisis metode One 

Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-

Smirnov 0.897 dan nilai signifikan 0.397 lebih besar dari 0.05, 

ini berarti tidak terdapat perbedaan antara variabel residual 

dengan distribusi normal. Dengan kata lain, variabel residual 

berdistribusi normal.  

Uji Multikolonieritas 

Berdasarkan lampiran 3 dapat dilihat bahwa angka tolerance 

pajak daerah adalah sebesar 0.843 > 0.1 dan VIF 1.187 < 10. 

Tolerance retribusi daerah adalah sebesar 0.828 > 0.1 dan VIF 

1.208 < 10. Tolerance dana perimbangan adalah sebesar 0.968 > 

0.1 dan VIF 1.033< 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas diantara variabel independen dalam 

penelitian.  

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan 

analisis grafik scatterplot, yaitu jka titik-titik yang 

berbentuk menyebar secara acak baik diatas ataupun dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model yang digunakan. Berdasarkan lampiran 4 dapat dilihat bahwa 

data menyebar acak, tidak beraturan, dan tidak membentuk pola 

tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.  

Uji Autokorelasi 

Berdasarkan lampiran 5 dapat dilihat bahwa nilai Durbin – 

Watson sebesar 2.459. hail ini menunjukkan bahwa tidakada 

kesimpulan karena nilai Durbin – Watson berada pada interval 

2.47 – 2.90 . Dengan demikian, maka dalam regresi linear 

berganda ini tidak ada kesimpulan antara kesalahan pengganggu 

pada periode sebelum penelitian.  

d. Uji Hipotesis 

berdasarkan lampiran 6 maka diperoleh persamaan regresi 

linier sebagai berikut: 
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Y = 0.407+ 0.004X1 – 1.36X2 - 0.002X3 + e 

Konstanta sebesar 0.407 menunjukkan apabila tidak ada 

variabel independen, maka kinerja sebesar 0.407. Nilai koefisien 

Pajak Daerah (X1)  sebesar 0.004 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan pajak daerah sebesar Rp. 1 akan diikuti kenaikan 

kinerja sebesar Rp. 0.004 dengan asumsi variabel lain tetap. 

Nilai koefisien Retribusi daerah (X2) sebesar -1.36 menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar Rp. 1 akan 

diikuti penurunan kinerja sebesar Rp. 1.36  dengan asumsi 

variabel lain tetap. Nilai koefisien dana perimbangan sebesar -

0.002 menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana perimbangan sebesar 

Rp. 1 akan diikuti penurunan kinerja sebesar Rp. 0.002 dengan  

asumsi variabel lain tetap. 

Dengan adjusted R² (lampiran 5) berdasarkan hasil analisis 

menggunakan SPSS 17 diperoleh sebesar 0.890. dengan demikian 

besarnya pengaruh yang diberikan oleh pajak daerah, retribusi 

daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah 

sebesar 89 %. Sedangkan sisanya sebesar 11 % adalah dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil pengujian model regresi untuk keseluruhan variabal 

menunjukkan nilai fhitung 95.685 sedangkan ftabel 2.90 dengan df 

pembilang = 3 df penyebut = 32 dan taraf signifikan = 0.05 

sehingga fhitung > ftabel dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil 

dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, 

retribusi daerah, dan dana perimbangan secara simultan (bersama-

sama) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah. 

Berdasarkan uji t (lampiran 6) dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut variabel pajak daerah mempunyai nilai 

signifikansi 0.002, nilai ini lebih kecil dari 0.05 sedangkan 

nilai thitung 3.425 > 2.037 (ttabel α = 0.05, df (36-3-1) = 32). 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima, ini menunjukkan secara parsial pajak daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Florida (2007) 

yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan.  

Variabel retribusi daerah mempunyai nilai signifikansi 

0.115, nilai ini lebih besar dari 0.05 sedangkan nilai -thitung -

1.619 > -2.037 (-ttabel α = 0.05, df (36-3-1) = 32). Berdasarkan 

kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan 

H0 diterima, ini menunjukkan secara parsial retribusi daerah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian  Florida 

(2007) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan ini kemungkinan 

disebabkan oleh perbedaan jumlah objek dan periode penelitian. 

Meskipun hasilnya tidak signifikan bukan berarti bahwa 

pemerintah dapat mengabaikan retribusi daerah. Pemerintah 

sebaiknya berkonsentrasi untuk terus meningkatkan penerimaan 

retribusi daerah dengan mencermati dan menggali sumber-sumber 

retribusi daerah yang memiliki potensi yang besar namun belum 
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dioptimalkan dengan baik dan meningkatkan pengawasan dan 

pengendalian dalam pemungutan dan pengelolaannya.  
Variabel dana perimbangan mempunyai nilai signifikansi 

0.000, nilai ini lebih kecil dari 0.05 sedangkan nilai -thitung -

16.081 < -2.037 (-ttabel α = 0.05, df (36-3-1) = 32). Berdasarkan 

kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, 

ini menunjukkan secara parsial dana perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian Julitawati (2012) yang 

menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Dana Perimbangan merupakan dana 

transfer dari pemerintah pusat kepada pemeritah daerah dengan 

tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Semakin besar 

transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat 

akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung 

kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. 

Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah 

menurun. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Kepulauan 

Riau.  

2. Secara parsial variabel retribusi daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Kepulauan 

Riau. 

3. Secara parsial variabel dana perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Kepulauan 

Riau. 

4. Secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, 
dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebaiknya 

berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan 

dan menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah 

terutama pendapatan yang bersumber dari pajak dan 

retribusi daerah dengan tujuan agar dapat membiayai 

belanja daerahnya sendiri. Semakin meningkat 

penerimaan asli daerah tentunya  akan menunjukkan 

kinerja keuangan pemerintah daerah  yang semakin 

baik. Selain itu, pemerintah juga harus terus 

berupaya  mengurangi transfer Dana Perimbangan dari 

pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah 



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 10 
 

dalam membiayai belanjanya  dan untuk mengurangi 

ketergantungan daerah terahadap pemerintah pusat.  

2. Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam 

penelitian ini, oleh sebab itu diperlukan penelitian 

lain dengan ruang lingkup yang lebih luas dan kurun 

waktu yang lebih besar. Agar penelitian ini lebih 

jelas dan lebih lengkap, sebaiknya penerimaan daerah 

selain pajak daerah, retribusi daerah, dan dana 

perimbangan juga dijabarkan sehingga dapat dilihat 

bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan 

pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.  
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Lampiran 1. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak Daerah (X1) 

Retribusi Daerah (X2) 

 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah (Y) 

Dana Perimbangan (X3) 

H1 

H2 

H3 

H4 

http://www.kepriprov.go.id/
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Lampiran 2. Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 36 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .04713087 

Most Extreme Differences Absolute .149 

Positive .149 

Negative -.145 

Kolmogorov-Smirnov Z .897 

Asymp. Sig. (2-tailed) .397 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Lampiran 3. Uji Multikolonearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .407 .063  6.513 .000   

pajak_daerah .004 .001 .209 3.425 .002 .843 1.187 

retribusi_daerah -.136 .084 -.100 -1.619 .115 .828 1.208 

dana_perimbangan -.002 .000 -.915 -16.081 .000 .968 1.033 

a. Dependent Variable: kinerja_keuangan 
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Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Lampiran 5. Uji Autokorelasi dan Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .949
a
 .900 .890 .04929 2.473 

a. Predictors: (Constant), dana_perimbangan, pajak_daerah, retribusi_daerah 

b. Dependent Variable: kinerja_keuangan 

 

Lampiran 6. Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .407 .063  6.513 .000 

pajak_daerah .004 .001 .209 3.425 .002 

retribusi_daerah -.136 .084 -.100 -1.619 .115 

dana_perimbangan -.002 .000 -.915 -16.081 .000 

a. Dependent Variable: kinerja_keuangan 
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Lampiran 7. Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .697 3 .232 95.685 .000
a
 

Residual .078 32 .002   

Total .775 35    

a. Predictors: (Constant), dana_perimbangan, pajak_daerah, retribusi_daerah 

b. Dependent Variable: kinerja_keuangan 
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