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 Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Retribusi 

Bongkar Muat dan Tambat Kapal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota 

Tanjungpinang baik secara parsial maupun secara simultan. 

 Jenis data yang digunakan adalah data skunder. Variabel independen yang 

digunakan adalah Pendapatan Retribusi Bongkar Muat dan Tambat Kapal sedangkan 

variable dependen adalah Pendapata Asli Daerah (PAD). Model analisis data yang 

digunakan adalah regresi berganda dan uji asumsi klasik temasuk didalam nya uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

Pengujian hipotesis yang digunakan  adalah uji T, Uji F dan koefisien determinasi. 

 Hasil penelitiian ini menunjukan bahwa secara parsial variable Bongkar Muat 

tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variable tambat 

Kapal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara simultan 

(Bersama-sama) variable Bongkar Muat dan Tambat Kapal berpengaruh Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kata Kunci : Pendaptan Bongkar Muat, Pendapatan Tambat Kapal dan Pendapatan 

Asli Daerah.   

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang terus-

menerus untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Secara umum tujuan yang ingin 

dicapai tersebut adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang 

bukan saja diukur dari indikator ekonomi tetapi juga kemajuan non ekonomi (sosial, 

hukum dan budaya). Namun dalam pengertian ekonomi, pembangunan ekonomi 

merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita atau pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang. Untuk lebih tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat 



secara lebih merata dan adil tentu menumbuhkan suatu sistem tentang hubungan 

pusat dan daerah, terutama dalam kaitan dengan bantuan keuangan pusat dan 

pembagiannya. Untuk meyelaraskan dengan pola pembangunan nasional maka 

diberlakukannya undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan 

kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dan memanfaatkan serta 

menggali potensi sumber-sumber keuangannya yang ada secara langsung dan lebih 

leluasa. 

Salah satu komponen terpenting dari Pendapatan Asli Daerah adalah 

retribusi daerah. Sampai saat ini  penerimaan retribusi daerah masih merupakan 

penerimaan tertinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam Pendapatan 

Asli Daerah. Di kota Tanjungpinang sendiri, ada beberapa jenis retribusi daerah yang 

memberikan kontribusi yang cukup besar salah satu diantaranya retribusi bongkar 

muat dan retribusi tambat kapal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah 

satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 

untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha 

daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah 

tingkat atas. Dari segi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka 

pajak atau retribusi bongkar muat dan tambat kapal merupakan salah satu jenis 

penerimaan daerah yang penting untuk senantiasa diupayakan secara optimal sesuai 

dengan subjek dan objeknya di samping retribusi lain seperti retribusi parkir dan 

retribusi tambat kapal. Berdasarkan jumlah pendapatan dari sektor retribusi bongkar 

muat dan tambat kapal yang begitu besar, penerimaan retribusi bongkar muat 

merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. 

Namun mengingat pendapatan bongkar muat cukup besar dan pengaturan pendapatan 

bongkar muat yang cenderung kurang jelas sekaligus mendongkrak pendapatan asli 

daerah (PAD),  maka perlu ditegaskan bahwa masalah bongkar muat ini dibuat dalam 

Undang – Undang peraturan daerah yaitu peraturan daerah  Kota Tanjungpinang No 

11 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan jasa transportasi laut. maka penulis 

tertarik untuk menyusun penelitian ini dengan judul “ Pengaruh Pendapatan 

Retribusi Bongkar Muat dan Tambat Kapal Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( 

PAD ) Kota Tanjungpinang” 

1.2 Rumusan Masalah  

       Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah retribusi bongkar muat berpengaruh terhadap pendapatan asli   

daerah (PAD) Kota Tanjungpinang tahun 2009-2012? 

2. Apakah tambat kapal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah  

(PAD) Kota Tanjungpinang tahun 2009-2012? 

3. Apakah pendapatan retribusi bongkar muat dan tambat kapal berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungpinang tahun 2009-

2012? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1. Untuk  mengetahui pengaruh bongkar muat terhadap Pendapatan Asli    

Daerah (PAD) di Kota Tanjungppinang tahun 2009 sampai 2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tambat kapal terhadap Pendapatn Asli 

Daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang tahun 2009 sampai 2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan retribusi bongkar muat dan 

tambat kapal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 

Tanjungpinang tahun 2009-2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan. Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai alat untuk mengukur peran pajak bongkar muat dan retribusi 

tambat kapal dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

b. Sebagai informasi yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan 

dan Aset Daerah. 

2. Bagi Penulis 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai 

penerapan teori tentang bongkar muat dan tambat kapal dalam 

menunjang Pendapatan Asli Daerah. 

b. Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi 

penulis dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. 

3. Bagi Pihak Lain. 

a. Sebagai referensi serta informasi tambahan bagi peneliti lain untuk 

penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

           BAB I PENDAHULUAN  

 Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah,    

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pendapatan, 

pengertian bongkar muat dan tambat kapal, pengertian retribusi, 

jenis retribusi, tatacara pemungutan retribusi, pengertian retribusi 

daerah, perbedaan pajak dan retribusi, Pendapatan Asli Daerah dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis akan menguraikan lingkup objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  PEMBAHASAN  



Pada bab ini penulis akan menguraikan jawaban atas pertanyaan yang terdiri dari 

seberapa besar kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Tanjungpinang tahun 2009 sampai 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Pendapatan 

Terdapat banyak pengertian pendapatan menurut para ahli, pengertian 

pendapatan menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011) , “Gross inflow of 

economic benefits during the period arising in the ordinary activities of an entity 

when those inflows result in increases in equity, other than increases relating to 

contributions from equity participants”. Yang artinya adalah pendapatan adalah arus 

masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama 

suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal.  

2.2      Bongkar Muat 

           Bongkar Muat adalah kegiatan memindahkan barang-barang dari alat angkut 

darat, dan untuk melaksanakan kegiatan pemindahan muatan tersebut dibutuhkan 

tersedianya fasilitas atau peralatan yang memadai dalam suatu cara atau prosedur 

pelayanan.Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 (2001), Kegiatan 

Bongkar Muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atas ke kapal meliputi 

kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal 

atau sebaliknya (stevedoring), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung 

kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (cargodoring) dan kegiatan 

pengambilan barang dari gudang/lapangan dibawa keatas truk atau sebaliknya 

(receiving/delivery). 

 

2.3      Tambat Kapal 

 Dirk Koleangan, Tambat Kapal adalah  perahu dikatakan tertambat apabila 

telah terikat ke obyek tetap seperti dermaga atau obyek terapung seperti dermaga 

apung. Untuk menambatkan kapal ke dermaga digunakan tali temali yang dapat 

menahan kapal dari arus angin atau pun gelombang yang terjadi di perairan. 

 

2.4     Retribusi  

           Retribusi secara umum adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di 

mana dapat terlihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima 

dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Selanjutnya menurut Syamsi, retribusi 

adalah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan 

pemerintah yang prestasinya ditujukan secara langsung, tetapi pelaksanaannya dapat 

dipaksakan meskipun tidak mutlak (Syamsi : 2008). 



2.5      Jenis Retribusi 
Retribusi dapat digolongkan 3 jenis yaitu 

1. Retribusi jasa umum 

2. Retribusi jasa udara 

3. Retribusi perizinan tertentu 

 

2.6       Tata Cara Pemungutan Retribusi 

Adapun tata cara pemungutan retribusi adalah sebagai berikut 

a. Pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan secara borongan 

b. Pemungutan retribusi selalu diawali dengan pengisian Surat 

Pendaftaran objek retribusi daerah dengan jelas, benar dan lengkap dan 

di tandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. 

c. Petugas yang memungut retribusi ditunujk melalui keputusan gubernur 

yang ditandatangani oleh kepala SKPD atas nama Gubernur. 

2.7      Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah merupakan pungutan disamping pajak yang dipungut 

oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan 

langsung kepada masyarakat, dengan demikian dapat memacu peningkatan 

pendapatan. 

 

2.8  Perbedaan Pajak dan Retribusi 

Meski sama-sama berupa pungutan, pajak dan retribusi berbeda. Pada 

retribusi ada timbal balik langsung  antara pemeberi jasa dan penerima jasa. 

Sedangkan dalam pajak tidak ada imbalan langsung yang seimbang antara pemberi 

dan penerima iuran pajak. 

 

2.9  Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis yaitu pada Dinas 

Perhubungan Kota Tanjungpinang dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan data-data yang terkait dengan anggaran selama 

4 (empat) tahun terakhir 2009-2012 dimana selama 4 tahun terkahir didapatkan 

sebanyak 48 data atau laporan. 

 

 



3.2 Jenis dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu 

atau perseorangan (Husein, 2000).   

3.3 Metode Analisis Data  

 Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk 

mengarahkan dan menggambarkan sesuatu yang sedang  berlangsung pada saat 

penelitian dilakukan (Husein Umar, 2000). 

 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

3.4.1.1 Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2006:110), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linier variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. 

 

3.4.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen 

 

3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas 

 

3.4.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode (t-1) dalam 

model regresi. 

Menurut Hasan (2008:290), untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa digunakan tes 

Durbin Watson (D-W) dengan pedoman sebagai berikut: 

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 - 1.54 Tidak ada Kesimpulan 

1.55 - 2.46 
Tidak ada 

autokorelasi 



2.46 - 2.90 Tidak ada kesimpulan 

> 2.91 Ada autokorelasi 

 

  

3.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Wibowo (2012:123) Regresi Berganda dengan sendirinya 

menyatakan suatu bentuk hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen 

dengan variabel dependennya. Adapun persamaan linier berganda secara umum ialah 

sebagai berikut: 

 

 

 

3.4.3 Pengujian Hipotesis  

3.4.3.1 Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2006:84), uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen 

3.4.3.2 Uji F ( Uji Simultan ) 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan derajat 

kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah 

variabel. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-hitung dengan F-

tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika F-hitung < F-tabel maka Ho diterima. 

Jika F-hitung > F-tabel maka Ha diterima. 

 

3.4.3.3       Koefisien Determinasi (R
2
) 

    Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 

di antara 0 sampai dengan 1. Nilai r2, berarti kemampuan variabel-variabel bebas 

dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis Statistik Deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup nilai 

Y=a +b1X1 + b2X2 + e 



minimum , nilai maksimum , nilai rata-rata , dan standar deviasi dengan 

menggunakan program SPPS 17. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Bongkar Muat 48 .02 .11 .0523 .01958 

Tambat Kapal 48 .01 .06 .0270 .01349 

PAD 48 200.52 1041.54 521.2324 201.72079 

Valid N 

(listwise) 

48 
    

 

4.2 Pengujian Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasuk terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang digunakan untuk melihat sejauh mana 

validasi model yang digunakan dalam model linier berganda 

 

4.3 Pembahasan Penelitiaan 

 Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya adjusted R
2
 yang menggunakan  

SPSS 17 diperoleh sebesar 0.152. dengan demikian besarnya pengaruh yang 

diberikan oleh bongkar muat dan tambat kapal terhadap PAD, dan dana perimbangan 

terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 15,2 %. Sedangkan sisanya  sebesar 84,8 % 

adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel Bongkar Muat mempunyai nilai 

signifikansi 0.055, (0.055 > 0.05) sedangkan nilai t hitung -1.971 < -

2.014.berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial variable Bongkar Muat tidak 

berpengaruh terhadap PendapatanAsli Daerah. 

Variabel Tambat Kapal mempunyai nilai signifikansi 0.03, (0.03 < 0.05) 

sedangkan nilai t hitung 3.144 > 2.014. berdasarkan nilai tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, ini menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel Tambat Kapal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Secara Parsial variabel Bongkar Muat tidak berpengaruh terhadap PAD Kota 

Tanjungpinang. 

2. Secara Parsial variabel Tambat Kapal berpengaruh terhadap PAD Kota 

Tanjungpinang. 

3. Secara Simultan variabel Bongkar Muat dan Tambat Kapal berpengaruh 

terhadap PAD Kota Tanjungpinang. 

5.2 Keterbatasan Penelitiaan 

1. Tahun penelitian hanya terbatas pada 4 (empat) tahun saja, yaitu periode 

2009-2012. 

2. Peneliti hanya fokus pada pendapatan Bongkar Muat dan Tambat Kapal. 

5.3 Saran 

 Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Didalam penelitian ini hanya menggunakan beberapavariabel independent 

namun peneliti menyarankan agar menambah variabel independen. Karena 

masih banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi PAD. 

2. didalam penelitian ini terbatas hanya empat (4) tahun saja namun peneliti 

menyarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun yang 

akan diteliti. 
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