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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak 

Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran 

dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah baik secara parsial maupun 

simultan Pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD). Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda meliputi Uji F dan Uji t di olah dengan menggunakan Program SPSS 

Versi 17.0. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Reklame, 

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian secara simultan 

menunjukkan bahwa Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama. Variabel Independen 

mempengaruhi Variabel Dependen sebesar 88,7% sedangkan sisanya 11,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan model regresi. 

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah. 

 

I. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh 

Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber 

penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di 

daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang 

ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana 

setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu 

Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang 

ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah 

daerah tersebut. 



 
 

 
 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi 

kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang 

RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan 

tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri 

dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

2. Dana Perimbangan 

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah 

yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi Pendapatan 

Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan 

dengan penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Demikian pula alternatif-

alternatif untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah telah pula 

dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yang bersumber 

dari: 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah 

(BUMD). 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara 

(BUMN). 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, bersumber dari: 

a. Hasil penjualan aset daerah. 

b. Penerimaan jasa giro. 

c. Penerimaan bunga deposito. 

d. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di 

Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis 

pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta 

Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, 

terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak 

Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan  

merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring 

dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan 

pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-Jenis Pajak diatas 

menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam 

pembangunan suatu daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan 



 
 

 
 

pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu 

menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian “PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK 

REKLAME, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN 

JALAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 

2010-2012”. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Pajak 

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, 

biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan 

wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, 

harga beli barang dan sebagainya. “Pajak adalah iuran kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan 

jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”, menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1). 

Menurut S.I.Djajadiningrat dalam Resmi (2009:1) “Pajak adalah sebagai 

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukumam, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksanakn, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara 

secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”. Sedangkan menurut Dr. 

N. J. Feldmann dalam Resmi (2009:2) “pajak adalah prestasi yang dipaksakan 

sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 

ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata 

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. 

Menurut Diana (2010:1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

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

2.1.1 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5-6) adalah Terdapat berbagai jenis 

pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan 

menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga penguji. Berikut 

adalah penggolongan pajak: 

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya Dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

a. Pajak Langsung 

b. Pajak Tidak Langsung 

2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Subjektif 

b. Pajak Objektif 

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya Dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Pusat atau Negara 

b. Pajak Daerah 

2.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:6-7) tata cara pemungutan pajak 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 



 
 

 
 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel: 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

c. Stelsel campuran 

2. Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak mempunyai 3 asas, yaitu: 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

b. Asas sumber 

c. Asas kebangsaan 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak mempunyai 3 sistem, antara lain: 

a. official Assessment System 

b. Self Assessment System 

c. With Holding System 

2.2 Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame tersebut 

seperti: Benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk mencorak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 

orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau 

dunikmati oleh umum (Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 

2012:6) 

 

2.3 Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan 

bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau 

fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang 

menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas 

nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ( Peraturan Walikota 

Tanjungpinang Nomor 61 Tahun 2012:6-7 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak 

Hotel Kota Tanjungpinang) 

 

2.4 Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah 

perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hiburan untuk dan atas 

namanya sendiri atau untuk dan atas nama piihak lain yang menjadi 

tanggungannya. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri 

suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau 

menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali 

penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan 

tugas pengawasan (Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 63 Tahun 2012:7). 

 

 

 



 
 

 
 

2.5 Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga 

listrik. Perusahaan Listrik Negara yang disingkat dengan PLN PT. Persero 

Perusahaan Listrik Negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan 

perseorangan dan/atau Badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik 

untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan 

(Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 65 Tahun 2012:6-7). 

 

2.6 Pajak Restoran 

Pajak Restoran adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran. 

Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kedai kopi, kafetarian, 

kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/katering dan sejenisnya. Pengusaha 

restoran adalah perseorangan atau badan yang menyelenggaraka usaha restoran 

untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggungannya (Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2012:6-7). 

 

2.7 Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 

bersifat sementara. Area/tempat parkir adalah tempat-tempat yang dibangun atau 

disediakan khusus sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atas penyediaan 

tempat tersebut pengelola menyediakan tempat tersebut, pengelola memungut 

biaya parkir (Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 67 Tahun 2012:7). 

 

2.8 Pendapatan Asli Daerah 

2.8.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil dari 

penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri yang bersumber dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, berdasarkan undang-undang No.33 Tahun 

2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi: 

 Hasil pajak daerah; 

 Hasil retribusi daerah; 

 Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, 

dividen, dan penjualan saham milik daerah; serta 

 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil 

penjualan asset tetap daerah dan jasa giro. 

2.8.2 Fungsi Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan Asli Daerah berfungsi terhadap Otoritas, 

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi serta 

sebagai keperluan daerah itu sendiri bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 

 

 



 
 

 
 

2.9 Pajak Daerah 

2.9.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010:9) yang dikutip dari 

undang-undang nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 6, 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 penyelenggaran 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, 

pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena 

pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi 

kewenangan untuk melaksankan otonomi daerah, pajak daerah di 

Indonesia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan 

pajak kabupaten/kota. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:12) 

pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunkan untuk keperluan daerah bagi 

kemakmuran rakyat. 

2.9.2 Jenis Pajak Dan Objek Pajak 

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian menurut 

Mardiasmo (2011:13), yaitu: 

a. Pajak provinsi, terdiri dari: 

 Pajak Kendaraan Bermotor 

 Bea balik nama kendaraan bermotor 

 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

 Pajak air permukaan 

 Pajak rokok 

b. Pajak Kabipaten/Kota, terdiri dari: 

 Pajak hotel 

 Pajak restoran 

 Pajak hiburan 

 Pajak reklame 

 Pajak penerangan jalan 

 Pajak mineral bukan logam dan batuan 

 Pajak parkir 

 Pajak air tanah 

 Pajak sarang burung walet 

 Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.10 Kerangka Pemikiran 

 
 

2.11 Hipotesis 

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak dapat di 

tinggalkan karena merupakan instrument kerja dari teori. Sebagai hasil dedukasi 

dari teori atau proposisi, hipotesis lebih spesifik sifatnya sehingga lebih siap untuk 

di uji secara empiris Tukiran dan Effendi (2012:40)  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

H1= diduga Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan asli 

Pajak Asli Daerah 

b. Pengaruh pemungutan Pajak Hotel terhadap tingkat Pendapatan Asli 

Daerah 

H2= diduga Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 

c. Pengaruh pemungutan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

H3= diduga Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

d. Pengaruh pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

H4= diduga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

e. Pengaruh pemungutan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

H5= diduga Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

f. Pengaruh pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 

H6= diduga Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

g. Pengaruh pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak parkir terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

H7= diduga pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

 

 



 
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 
3.1 Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini di lakukan di wilayah kantor  Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tanjungpinang 

 

3.2 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini, identifikasi variabel terdiri dari variabel 

bebas dan variabel terikat. 

 Variabel independent atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi  variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri 

(Kurniawan, 2009) meliputi Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak 

Parkir. 

 Variabel dependent atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh beberapa variabel lain yang sifatnya tidak 

dapat berdiri sendiri (bebas) (Kurniawan, 2009) meliputi 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

 



 
 

 
 

3.2.2 Defenisi Operasional Variabel 

No Variabel Defenisi Indikator Pengukuran 

1 
Pajak 

Reklame 

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan 

reklame. 

Pajak Terutang   = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Nilai Sewa 
Prosentase 

2 Pajak Hotel 
Pajak Hotel adalah Pajak atas setiap pelayanan yang 

disediakan oleh hotel. 

Pajak Terutang   = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau 

uang seharusnya dibayar kepada Hotel 

Prosentase 

3 
Pajak 

Hiburan 

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan 

Hiburan 

Pajak Terutang   = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Jumlah uang yang 

   diterima atau yang seharusnya diterima 

   oleh penyelenggara hiburan 

Prosentase 

4 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 

Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah 

atas penggunaan tenaga listrik 

Pajak Terutang   = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Nilai jual tenaga listrik 
Prosentase 

5 
Pajak 

Restoran 

Pajak Restoran adalah Pajak atas setiap pelayanan 

yang disediakan restoran 

Pajak Terutang  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang 

   Diterima atau yang Seharusnya 

   Diterima Restoran 

Prosentase 

6 Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan 

tempat parkir diluar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Pajak Terutang  = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau 

   yang Seharusnya Dibayar Kepada 

   Penyelenggara Tempat Parkir 

Prosentase 

7 
Penerimaan 

Pajak Daerah 

Penerimaan Pajak Daerah adalah hasil dari 

penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri yang 

bersumber dari sumber-sumber dalam wilayah itu 

sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

             
                                 

            
 x 100% Prosentase 

Gambar 3.1 

Defenisi Operasional Variabel 



 
 

 
 

3.3 Populasi Penelitian Dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sofian, Tukiran (2012:154) populasi adalah 

jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli 

daerah perbulan selama 3 tahun dari 2010 sampai dengan 2012 

sehingga menjadi 36, populasi ini diterbitkan oleh Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kota Tanjungpinang. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Penarikan Sampel yang di ambil oleh peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu sampel 

merupakan keseluruhan populasi yang berasal dari penerimaan 

pajak daerah yang berada di Kota Tanjungpinang, yaitu Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kota Tanjungpinang. 

 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis data 

Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota 

Tanjungpinang, salah satu kota dan merupakan ibukota provinsi 

kepulauan riau. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari pihak 

lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, 

secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek 

selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang 

dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan Pajak 

Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Restoran dan Pajak Parkir Dan Data Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang langsung dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010 

sampai dengan 2012. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu 

mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan 

dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kota Tanjungpinang. Dan juga pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal 

ilmiah dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 

 

3.6  Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode statistic descriptif, dimana penyajian data dilakukan melalui tabel, 

grafik, diagram dan perhitungan persentase. Data yang diperoleh, disusun, 

dikumpulkan, dianalisis, dan dikembangkan untuk diambil kesimpulan.Dalam 

penelitian ini, pengelolahan data dilakukan dengan sistem komputerisasi 

dengan menggunakan analisis regresi berganda dan program SPSS 17.0.  



 
 

 
 

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Profil Singkat DPPKAD Kota Tanjungpinang 

Kantor DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. DPPKAD Kota Tanjungpinang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.2 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Tanjungpinang. DPPKAD mempunyai tugas pokok membantu 

walikota Tanjungpinang dalam melaksanakan urusan Pemerintahan 

Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan tugas pembantuan di Bidang 

Pendapatan, Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah dan 

menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pengelolaan 

urusan ketatausahaan Dinas dan Pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan Walikota 

4.2  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang 

ringkasan data-data penelitian seperti mean, minimum, maksimum, standar 

deviasi, varian, modus dan lain-lain. Tujuannya untuk mengetahui 

pengaruh pendapatan asli daerah kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah selama periode tahun 2010-2012 melalui data 

Pajak Reklame, Pajak  Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Restoran Dan Pajak Parkir. 

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

 Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa : 

1. Variabel Pajak Reklame memiliki nilai rata-rata Rp.183.375.567,97 

dengan tingkat standar deviasi Rp.131.570.776.886; dari 36 sampel 

variabel pajak reklame yang memiliki nilai minimum Rp.50.466.324 

serta memiliki nilai maksimum Rp.612.243.408. 

2. Variabel Pajak Hotel memiliki nilai rata-rata Rp.256.057.819,39 

dengan tingkat standar deviasi Rp.78.179.044,409; dari 36 sampel 

variabel pajak hotel yang memiliki nilai minimum Rp.142.238.953 

serta memiliki nilai maksimum Rp.395.456.167. 

3. Variabel Pajak Hiburan memiliki nilai rata-rata Rp.112.867.231,78 

dengan tingkat standar deviasi Rp.104.100.757,237; dari 36 sampel 

variabel pajak hiburan yang memiliki nilai minimum Rp.21.183.190 

serta memiliki nilai maksimum Rp.608.202.453. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pajak Reklame 36 50466324 612243408 183375567.97 131570776.886 

Pajak Hotel 36 142238953 395456167 256057819.39 78179044.409 

Pajak Hiburan 36 21183190 608202453 112867231.78 104100757.237 

Pajak 

Penerangan Jalan 
36 0 3598053805 941824967.75 731802314.296 

Pajak Restoran 36 194280000 691498707 388319183.72 129438056.142 

Pajak Parkir 36 12439500 64760975 20709729.11 8995772.561 

PAD 36 680957926 4828648543 2676900842.64 1156701532.425 



 
 

 
 

4. Variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai rata-rata 

Rp.941.824.967,75 dengan tingkat standar deviasi 

Rp.731.802.314,296; dari 36 sampel variabel pajak penerangan jalan 

yang memiliki nilai minimum Rp.0 serta memiliki nilai maksimum 

Rp.3.598.053.805. 

5. Variabel Pajak Restoran memiliki nilai rata-rata Rp.388.319.183,72 

dengan tingkat standar deviasi Rp.129.438.056,142; dari 36 sampel 

vriabel pajak restoran yang memiliki nilai minimum Rp.194.280.000 

serta memiliki nilai maksimum Rp.691.498.707. 

6. Variabel Pajak Parkir memiliki nilai rata-rata Rp.20.709.729,11 

dengan tingkat standar deviasi Rp.8.995.772,561; dari 36 sampel 

vriabel pajak parkir yang memiliki nilai minimum Rp.12.439.500 serta 

memiliki nilai maksimum Rp.64.760.975. 

7. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata 

Rp.2.676.900.842,64 dengan tingkat standar deviasi 

Rp.1.156.701.532,425; dari 36 sampel vriabel pajak reklame yang 

memiliki nilai minimum Rp.680.957.926 serta memiliki nilai 

maksimum Rp.4.828.648.543. 

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 
Analisis asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah data 

terbebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, autokorelasi 

dan heteroskedastisitas. Dari empat asumsi klasik diatas maka 

hasilnya sebagai berikut: 

Uji Normalitas 

 
Gambar 4.2 

Hasil Uji P-P Plot Normalitas 
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014 

Dari gambar 4.2 diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis 

dan mengikuti garis diagonal maka hal ini membuktikan bahwa uji asumsi 

normalitas terdistribusi secara normal. 



 
 

 
 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 36 

Normal Parametersa Mean .0000001 

Std. Deviation 354696496.66305850 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .068 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .415 

Asymp. Sig. (2-tailed) .995 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014 

Dari tabel 4.2 diatas yang telah diolah maka dapat terlihat bahwa nilai 

Asymp.Sig (2-Tabel) adalah 0,995 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka data 

tersebut dinyatakan terdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -412302410.674 271898372.316  -1.516 .140   

P.Reklame -.813 .556 -.092 -1.460 .155 .809 1.236 

P.Hotel 3.127 1.677 .211 1.864 .072 .252 3.962 

P.Hiburan 2.809 .819 .253 3.429 .002 .597 1.676 

P.Penerangan 

Jalan 
1.117 .095 .707 11.807 .000 .905 1.105 

P.Restoran 2.191 1.160 .245 1.889 .069 .192 5.198 

P.Parkir 10.507 8.930 .082 1.177 .249 .672 1.488 

a. Dependent Variable: PAD       

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014 

 

Berdasarkan dari hasil output di atas pada tabel 4.3 maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak mengandung atau bebas dari 

multikolinieritas. Karena seluruh nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF 

kurang dari 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Spearman 

Correlations 

   
P. 

Reklam

e P. Hotel 

P. 

Hibura

n 

P. 

Peneran

gan 

Jalan 

P.Restora

n 

P.Parki

r 

Unstandardize

d Residual 

Spearman'

s rho 

P. 

Reklame 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .125 .110 .063 .050 -.048 -.143 

Sig. (2-tailed) . .469 .521 .713 .770 .780 .405 

N 36 36 36 36 36 36 36 

P. Hotel Correlation 

Coefficient 
.125 1.000 .816** .291 .870** .225 .076 

Sig. (2-tailed) .469 . .000 .085 .000 .188 .660 

N 36 36 36 36 36 36 36 

P. Hiburan Correlation 

Coefficient 
.110 .816** 1.000 .197 .792** .139 .074 

Sig. (2-tailed) .521 .000 . .250 .000 .419 .667 

N 36 36 36 36 36 36 36 

P. 

Peneranga

n Jalan 

Correlation 

Coefficient 
.063 .291 .197 1.000 .281 -.052 .070 

Sig. (2-tailed) .713 .085 .250 . .096 .764 .687 

N 36 36 36 36 36 36 36 

P. 

Restoran 

Correlation 

Coefficient 
.050 .870** .792** .281 1.000 .326 .064 

Sig. (2-tailed) .770 .000 .000 .096 . .052 .711 

N 36 36 36 36 36 36 36 

P. Parkir Correlation 

Coefficient 
-.048 .225 .139 -.052 .326 1.000 -.104 

Sig. (2-tailed) .780 .188 .419 .764 .052 . .547 

N 36 36 36 36 36 36 36 

Unstandar

dized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
-.143 .076 .074 .070 .064 -.104 1.000 

Sig. (2-tailed) .405 .660 .667 .687 .711 .547 . 

N 36 36 36 36 36 36 36 

**. Correlation is significant at the 

0.01 level (2-tailed). 
       

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014 

Dari hasil output diatas pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa korelasi ke 

enam variabel dengan Unstandarized Residual, semua nilai signifikansinya lebih 

dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak ada 

heteroskedastisitas. 



 
 

 
 

 
Gambar 4.3 

Hasil Uji Scatterplot 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2014 

Dari hasil output diatas pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .952a .906 .887 389665469.526 1.885 

a. Predictors: (Constant), P.Parkir, P.Penerangan Jalan, P.Hiburan, P.Reklame, P.Hotel, P.Restoran 

b. Dependent Variable: PAD   

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014 

Dari hasil uji di atas pada tabel 4.5 nilai Durbin Watson dapat diketahui 

bahwa nilainya sebesar 1,885. Sedangkan dari Tabel DW dengan signifikansi 0,05 

dan jumlah data (n) = 36, serta k=6 (k adalah jumlah variabel independen) 

diperoleh nilai DL sebesar 1,114 dan DU sebesar 1,876 (lihat pada lampiran). 

Dengan ini maka didapat 4-DU (4-1,8764=2,124) dan 4-DL (4-1,114=2,886). 

Karena nilai DW (1,885) berada pada daerah antara DU dan 4-DU (DU < DW < 

4-DU = 1,876 < 1,885 < 2,124). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi pada model regresi. 

Dari keempat uji asumsi klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi telah memenuhi asumsi normalitas serta terbebas dari masalah 

multikoliniearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

 

 

 



 
 

 
 

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -412302410.674 271898372.316  -1.516 .140   

P.Reklame -.813 .556 -.092 -1.460 .155 .809 1.236 

P.Hotel 3.127 1.677 .211 1.864 .072 .252 3.962 

P.Hiburan 2.809 .819 .253 3.429 .002 .597 1.676 

P.Penerangan 

Jalan 
1.117 .095 .707 11.807 .000 .905 1.105 

P.Restoran 2.191 1.160 .245 1.889 .069 .192 5.198 

P.Parkir 10.507 8.930 .082 1.177 .249 .672 1.488 

a. Dependent Variable: PAD       

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014  

Berdasarkan hasil uji diatas pada tabel 4.6 dengan menggunakan 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e 
Y = -412.302.410,674 + (-0,813X1) + 3,127X2 + 2,809X3 + 1,117X4 + 2,191X5 + 10,507X6 + e 

Y = -412.302.410,674 - 0,813X1 + 3,127X2 + 2,809X3 + 1,117X4 + 2,191X5 + 10,507X6 + e 

Penjelasan persamaan diatas sebagai berikut: 

 Nilai konstanta sebesar -412.302.410,674; artinya jika pajak reklame, hotel, 

hiburan, penerangan jalan, restoran dan parkir nilainya 0, maka pendapatan 

asli daerah nilainya sebesar 412.302.410,674. 

 Koefisien regresi Pajak Reklame sebesar -0,813; artinya jika Pajak Reklame 

mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan 

mengalami penurunan sebesar 0,813 satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

 Koefisien regresi Pajak Hotel sebesar 3,127; artinya jika Pajak Hotel 

mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan 

mengalami peningkatan sebesar 3,127 satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

 Koefisien regresi Pajak Hiburan sebesar 2,809; artinya jika Pajak Hiburan 

mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan 

mengalami peningkatan sebesar 2,809 satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

 Koefisien regresi Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,117; artinya jika Pajak 

Penerangan Jalan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli 

Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,117 satuan dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai tetap. 

 Koefisien regresi Pajak Restoran sebesar 2,191; artinya jika Pajak Restoran 

mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan 

mengalami peningkatan sebesar 2,191 satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

 Koefisien regresi Pajak Parkir sebesar 10,507; artinya jika Pajak Parkir 

mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan 



 
 

 
 

mengalami peningkatan sebesar 10,507 satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap. 

4.3.1 Uji Hipotesis 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen atau bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat. Hasil uji-F dapat dilihat pada tabel 4.15 

dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji-F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42425209062916710000.000 6 7070868177152784400.000 46.568 .000a 

Residual 4403336166076655600.000 29 151839178140574336.000   

Total 46828545228993360000.000 35    

a. Predictors: (Constant), P.Parkir, P.Penerangan Jalan, P.Hiburan, P.Reklame, P.Hotel, P.Restoran  

b. Dependent Variable: PAD     

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014  

Dari hasil uji-F pada tabel 4.7 maka dapat disimpulkan Uji-F diatas sebagai 

berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis 

Ho: Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Ha: Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 

c. Menentukan F hitung 

Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.15 diperoleh F hitung sebesar 

46,568. 

d. Menentukan F tabel 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, a=5%, df 1 (jumlah 

variabel – 1) atau f1=7-1=6 dan f2=n-k-1 atau 36-6-1=29 (n adalah jumlah 

data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil yag diperoleh untuk 

F tabel sebesar 2,432 (lihat pada lampiran). 

e. Kriteria pengujian 

Ho diterima bila F hitung ≤ F tabel 

Ho ditolak bila F hitung > F tabel 

f. Membandingkan F hitung dengan F tabel. 

Nilai F hitung > F tabel (46,568 > 2,432) maka Ho ditolak. 

g. Kesimpulan  

Karena Ho ditolak, artinya Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.3.2  Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output 

tabel 4.16 di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi Adjusted R
2 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .952a .906 .887 389665469.526 1.885 

a. Predictors: (Constant), P.Parkir, P.Penerangan Jalan, P.Hiburan, P.Reklame, P.Hotel, P.Restoran 

b. Dependent Variable: PAD   

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014 

Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.8 diperoleh angka Adjusted R 

Squared sebesar 0,887 atau 88,7%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase 

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 

88,7%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan sebesar 88,7% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 

11,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

4.3.3  Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -412302410.674 271898372.316  -1.516 .140   

P.Reklame -.813 .556 -.092 -1.460 .155 .809 1.236 

P.Hotel 3.127 1.677 .211 1.864 .072 .252 3.962 

P.Hiburan 2.809 .819 .253 3.429 .002 .597 1.676 

P.Penerangan 

Jalan 
1.117 .095 .707 11.807 .000 .905 1.105 

P.Restoran 2.191 1.160 .245 1.889 .069 .192 5.198 

P.Parkir 10.507 8.930 .082 1.177 .249 .672 1.488 

a. Dependent Variable: PAD       

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014 

Dari hasil output diatas pada tabel 4.9, maka dapat di ketahui sebagai 

berikut: 

1. Pajak Reklame 

a. Menentukan hipotesis 

Ho: Pajak Reklame secara persial tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Ha: Pajak Reklame secara persial berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 

c. Menentukan t hitung 



 
 

 
 

Berdasarkan output di atas pada tabel 4.17 diperoleh t hitung 

sebesar – 1,460 

d. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada a=5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 36-6-1 = 29 (n adalah jumlah 

data dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 

2,045 (lihat pada lampiran) 

e. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

f. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai -t hitung > -t tabel (-1,460 > -2,045) maka Ho diterima. 

g. Kesimpulan 

Karena Ho diterima, artinya bahwa Pajak Reklame secara persial 

tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2. Pajak Hotel 

a. Menentukan hipotesis 

Ho: Pajak Hotel secara persial tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Ha: Pajak Hotel secara persial berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 

c. Menentukan t hitung 

Berdasarkan output di atas pada tabel 4.17 diperoleh t hitung 

sebesar 1.864 

d. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada a=5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 36-6-1 = 29 (n adalah jumlah 

data dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 

2,045 (lihat pada lampiran) 

e. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

f. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai t hitung < t tabel (1,864 < 2,045) maka Ho diterima. 

g. Kesimpulan 

Karena Ho diterima, artinya bahwa Pajak Hotel secara persial tidak 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

3. Pajak Hiburan 

a. Menentukan hipotesis 

Ho: Pajak Hiburan secara persial tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Ha: Pajak Hiburan secara persial berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 

c. Menentukan t hitung 



 
 

 
 

Berdasarkan output di atas pada tabel 4.17 diperoleh t hitung 

sebesar 3,429 

d. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada a=5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 36-6-1 = 29 (n adalah jumlah 

data dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 

2,045 (lihat pada lampiran) 

e. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

f. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai t hitung > t tabel (3,429 > 2,045) maka Ho ditolak. 

g. Kesimpulan 

Karena Ho ditolak, artinya bahwa Pajak Hiburan secara persial 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

4. Pajak Penerangan Jalan 

a. Menentukan hipotesis 

Ho: Pajak Penerangan Jalan secara persial tidak berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Ha: Pajak Penerangan Jalan secara persial berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 

c. Menentukan t hitung 

Berdasarkan output di atas pada tabel 4.17 diperoleh t hitung 

sebesar 11,807 

d. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada a=5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 36-6-1 = 29 (n adalah jumlah 

data dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 

2,045 (lihat pada lampiran) 

e. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

f. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai t hitung > t tabel (11,807 > 2,045) maka Ho ditolak. 

g. Kesimpulan 

Karena Ho ditolak, artinya bahwa Pajak Penerangan Jalan secara 

persial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

5. Pajak Restoran 

a. Menentukan hipotesis 

Ho: Pajak Restoran secara persial tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Ha: Pajak Restoran secara persial berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 

c. Menentukan t hitung 



 
 

 
 

Berdasarkan output di atas pada tabel 4.17 diperoleh t hitung 

sebesar 1,889 

d. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada a=5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 36-6-1 = 29 (n adalah jumlah 

data dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 

2,045 (lihat pada lampiran) 

e. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

f. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai t hitung < t tabel (1,889 < 2,045) maka Ho diterima. 

g. Kesimpulan 

Karena Ho diterima, artinya bahwa Pajak Restoran secara persial 

tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

6. Pajak Parkir 

a. Menentukan hipotesis 

Ho: Pajak Parkir secara persial tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Ha: Pajak Parkir secara persial berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 

c. Menentukan t hitung 

Berdasarkan output di atas pada tabel 4.17 diperoleh t hitung 

sebesar 1,177 

d. Menentukan t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada a=5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 36-6-1 = 29 (n adalah jumlah 

data dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 

2,045 (lihat pada lampiran) 

e. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel 

f. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Nilai t hitung < t tabel (1,177 < 2,045) maka Ho diterima. 

g. Kesimpulan 

Karena Ho diterima, artinya bahwa Pajak Parkir secara persial 

tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 

memperoleh model regresi yang baik, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi telah memenuhi asumsi normalitas serta terbebas dari masalah 

multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

Kemudian dari hasil pengujian secara simultan (uji-F) membuktikan 

bahwa variabel bebas atau independen secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya dari 



 
 

 
 

hasil uji simultan (uji-F) ternyata tidak sejalan dengan hasil dari uji secara 

persial (uji t) disebabkan karena dimana hasil pengujian untuk masing-

masing variabel independen tidak semuanya mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. Variabel-variabel independen yang tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen seperti: 

a. Pajak Reklame yang mempunyai nilai signifikansi 0,155 atau lebih 

besar 0,05 

b. Pajak Hotel yang mempunyai nilai signifikansi 0,075 atau lebih besar 

0,05 

c. Pajak Restoran yang mempunyai nilai signifikansi 0,069 atau lebih 

besar 0,05 

d. Pajak Parkir yang mempunyai nilai signifikansi 0,249 atau lebih besar 

0,05 

Sedangkan variabel-variabel independen yang mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen adalah sebagai berikut: 

a. Pajak Hiburan yang mempunyai nilai signifikansi 0,002 atau lebih 

kecil 0,05 

b. Pajak Penerangan Jalan yang mempunyai nilai signifikansi 0,000 atau 

lebih kecil 0,05 

Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa sebagian besar pengujian diatas tidak 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena sebagian besar 

pengujian diatas tidak berpengaruh terhadap PAD, hal ini harus menjadi 

pekerjaan yang harus dipikirkan oleh DPPKAD untuk lebih meningkatkan 

pendapatan-pendapatan pajak daerah demi meningkatkan pembangunan 

daerah kota Tajungpinang. 

Dan dari hasil uji koefisien determinasi (R
2
), dimana uji ini dilakukan 

untuk mencari prosentase sumbangan secara bersama-sama, seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji 

membuktikan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

dengan prosentase sumbangan sebesar 88,7% dan 11,3% dipengaruhi faktor 

lain yang tidak dijelaskan model regresi. Hal ini sudah bisa dikatakan baik, 

namun diharapkan untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi. 

Hasil Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Atinah (2012) dimana hasil uji t pada variabel Pajak hotel tidak mempunyai 

pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal yang sama juga dipaparkan 

oleh Mawar Dwi Putranty (2008)  dimana hasil penelitian dalam uji t 

menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak restoran tidak mempunyai 

pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan Vidya Paramita tidak konsisten dengan hasil penelitian ini dimana 

pajak hotel dan pajak restoran terdapat pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah.  

 

V. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil pengujian hipotesis dan pembahasan pada bab-

bab sebelumnya mengenai pengaruh pajak reklame, pajak hotel, pajak 

hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan pajak parkir terhadap 

pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang pada Kantor DPPKAD Kota 

Tanjungpinang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Reklame 

menunjukkan bahwa Pajak Reklame tidak mempunyai pengaruh yang 



 
 

 
 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel menunjukkan 

bahwa Pajak Hotel tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian variabel Pajak Hiburan 

menunjukkan bahwa Pajak Hiburan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil pengujian Pajak 

Penerangan Jalan menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Pajak Restoran menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Sedangkan, dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel 

Pajak Parkir menunjukkan bahwa Pajak Parkir tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2. Dari hasil pengujian secara simultan variabel independen menunjukkan 

bahwa variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 

sehingga lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan 

denikian hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat ditolak. Dan dari 

hasil uji koefisien determinasi (
R2

) membuktikan bahwa variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen dengan prosentase 

sumbangan sebesar 88,7% dan 11,3% dipengaruhi faktor lain yang 

tidak dijelaskan model regresi. Kalau dilihat secara bersama-sama pajak 

reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak 

restoran dan pajak parkir mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap PAD, hal ini ditunjukkan dengan prosentase sumbangan 

sebesar 88,7% namun hal ini masih bisa ditingkatkan dengan 

meningkatkan kinerja DPPKAD kedepannya. Salah satunya dengan 

lebih meningkatkan pemungutan-pemungutan pajak daerah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan berbagai macam kesimpulan yang telah dirangkum diatas, 

sebagai masukan untuk Pemerintahan Kota Tanjungpinang dalam upaya 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir 

merupakan komponen yang tidak berpengaruh terhadap PAD, oleh 

karena itu dalam hal ini DPPKAD harus lebih meningatkan 

pemungutan-pemungutan pajak daerah dan hendaknya mengawasi 

pemungutan yang dilakukan serta hendaknya dapat menyikapi dengan 

meningkatkan jumlah objek pajak tersebut di Kota Tanjungpinang 

maka realisasi pajak tersebut akan meningkat sehingga penerimaan 

PAD juga ikut meningkat. Dengan adanya peningkatan PAD, maka 

dapat digunakan untuk membiayai pembangun Kota Tanjungpinang. 

2. Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang 

mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PAD, hal ini sudah bisa 

dikatakan baik untuk pembangunan Kota Tanjungpinang, namun 

dengan meningkatkan pendapatan pajak yang lainnya maka lebih baik 

untuk pembangunan Kota Tanjungpinang kedepannya. 
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