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Abstrak : tujuan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir umum, 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan retribusi izin mendirikan 

bangunnan terhadap pendapatan asli daerah kota tanjungpinang. Metode 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan pengaruh antara retribusi parkir umum, retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan terhdap 

pendapatan asli daerah. 

Kata Kunci : retribusi parkir umum, retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan, retribusi izin mendirikan bangunan, pendapatan asli 

daerah. 

Abstract : This goal aims to determine the effect of public parking fees , levies 

waste services / hygiene , and levy permits bangunnan on revenue Tanjungpinang 

. This research method using quantitative methods . This study is expected to 

influence the public parking fees , levies garbage service / cleanliness and 

building permits terhdap levy revenue. 

Keywords : public parking levy , levy waste services / cleanliness , levies 

building permits , local revenues . 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam meyelaraskan 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. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 

komponen terpenting dalam menunjang pendapatan asli daerah. Sumber-



sumber pajak dan retribusi inilah yang nantinya diharapkan mampu 

menopang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

daerah. Sampai saat ini penerimaan retribusi daerah masih merupakan 

penerimaan tertinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam 

pendapatan asli daerah. 

Pada kenyataannya potensi retribusi yang ada di kota Tanjungpinang masih 

perlu digali lagi untuk kontribusi retribusi terhadap PAD. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian ini dengan judul 

“Pengaruh retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang periode 2010 - 2013”. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1.1. Pengertian Retribusi 

Menurut Suparmoko (2006), pengertian 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. Menurut Marihot Siahaan (2005), Retribusi 

adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karenaadanya jasa 

tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secaraperorangan. 

2.1.2. Terminologi Retribusi Daerah 

2.1.1. Terminologi Retribusi daerah 

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan 

dibawah ini. 

a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 



berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan 

retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang 

serta pengawasan penyetorannya. 

e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

pemerintah daerah yang bersangkutan. 

          2.1.3.Definisi Retribusi Daerah 

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu 

Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad 

Yani (2002:55). 

2.1.4 Objek Retribusi Daerah 



Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang 

dihasilkan terdiri dari: 

a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

olehorang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, 

danpelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah 

jasaurusan umum pemerintah. 

b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prisip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat puladisediakan 

oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asetyang 

dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempatpenginapan, 

usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, danpenjualan bibit. 

c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus 

dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, 

pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak 

selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah 

ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi. 

2.1.5 Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.Sesuai dengan Undang-

Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 hurup. 

2.1.6 Retribusi Jasa Usaha 



Retrribusi jasa usaha  adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

2.1.7 Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, mpengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang.penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  

2.2 Sarana Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh 

proses kegiatan pemungutan retribusi tidaka dapat diserahkan kepada pihak 

ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah 

tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam 

proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja 

sama badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya 

untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu 

secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat 

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya 

retribusi yang terutang,m pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan 

retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 



Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.  

2.3 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah 

Untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah 

ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: 

a. Kecukupan dan Elastisitas 

Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan 

pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi 

pertumbuhan penduduk. 

b. Keadilan 

Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu 

disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima. 

c. Kemampuan Administrasi 

Dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut.Mudah ditaksir karena 

pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah 

dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak 

dibayar maka pelayanan dihentikan. Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x 

Tingkat Penggunaan Jasa. 

2.4 Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah 

3 Peraturan yang memuat tentang retribusi daerah adalah Undang-undang No 

18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, direvisi menjadi 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 



Tentang Retribusi Daerah, dalam peraturan-peraturan ini diatur hal-hal yang 

berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis retribusi 

daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan besarnya 

retribusi terutang dan beberapa ketentuan lainnya. 

2.4.1 Retribusi Parkir Jalan Umum 

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada 

suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, 

dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal 

pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa 

sumber diantaranya adalah sebagai berikut : Dijelaskan dalam buku 

peraturan lalu lintas (1998), menjelaskan “parkir yaitu tempat 

pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar 

tergantung kendaraan dan kebutuhan”.Sedangkan menurut Kepmen 

Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat sementara 

2.4.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 

 Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut atas setiap 

pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 

dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya 

pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan 

sampah termasuk sewa lokasi TPA. 

2.4.3  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 



 Izin mendirikan bangunan atau biasa dkenal dengan IMB adalah 

perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik  bangunan untuk 

membangun baru mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan 

sesuai dengan persyaratan atministratif dan persyaratan tehnik yang diberlaku. 

Kewajiban sestiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk 

memiliki izin mendirikan bangunan diatur dalam pasal 5 ayat 1 perda Tahun 2009.  

2.5  Pendapatan Asli Daerah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan bahwa 

penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan 

daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok 

sebagaimana dibawah ini : Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang 

diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja 

sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah. 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 



Noviati (2010) Pengaruh  retribusi  pelayanan 

persampahan/kebersihan 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

 

Bahwa Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan secara 

simultan berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Semakin 

baik pengelolaan retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan 

akan memberikan kontribusi yang 

besar pula pada pendapatan asli 

daerah. 

Pandelaki (2012) 

 

Kontribusi  Penerimaan 

Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kota 

Manado 

 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif dan sampel 

ditetapkan berdasarkan data 

penerimaan Retribusi IMB dan 

PAD secara time series yaitu tahun 

2008 sampai dengan tahun 2012 

dengan teknik purposive sampling. 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis 

persentase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tahun 2008, 

bangunan yang belum memiliki 

IMB berjumlah 7,408. Penerimaan  

PAD yang diperoleh dari Retribusi 

IMB adalah Rp. 8.200.000.000,- 

atau 11.10 persen dari total PAD 

yakni Rp. 73.898.733.040. Tahun 

2009, 

Yuiarti (2012) Pengaruh  Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Parkir Sebagai 

Sumber Pendapatan Asli  Daerah 

Retribusi Pelayanan Parkir tidak 

berpengaruh secara signifikan 



Di Kota Pekalongan terhadap pendapatan asli daerah 

Kota Pekalongan karena hasil 

perhitungan uji t untuk variabel 

retribusi pelayanan parkir diperoleh 

nilai t-hitung sebesar 1,263 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,212.  

 

 

 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1. Pengaruh Retribusi Parkir Umum Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Yuiarti (2012) Pengaruh 

Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Sebagai Sumber  Pendapatan Asli Daerah 

Di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa retribusi pelayanan parkir tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PAD ( Pendapatan Asli Daerah). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Retribusi parkir tepi jalan umum tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah 

2.7.2  Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara simultan berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin baik pengelolaan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan akan memberikan kontribusi yang besar pula pada 

pendapatan asli daerah. Asumsi ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu 

Noviati (2010) telah meneliti pengaruh retribusi pelayanan 



persampahan/kebersihan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Berdasarkan uraian dari peneliti-peneliti sebelumnya, maka hipotesis 

penelitian adalah : 

H2 : Retribusi persampahan/kebersihan berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah. 

  

2.7.3 Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Pada penelitian sebelumnya oleh Pandelaki (2012)  pada tahun 2008-2012 

mrnunjukkan bahwa pada penelitian IMB bertujuan untuk mengetahui kontribusi 

penerimaan Retribusi IMB terhadap peningkatan PAD Kota Manado. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan 

sampel ditetapkan berdasarkan data penerimaan Retribusi IMB dan PAD secara 

time series yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dengan teknik purposive 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis persentase. 

Hipotesis penelitian adalah : 

H3 : Retribusi izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah.   

 2.8 Kerangka Penelitian 



 

  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Variabel Independen. 

Tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. 

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independen (bebas), yaitu Retribusi 

parkir tepi jalan umum (X1), retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (X2) 

dan retribusi izin mendirikan bangunan (X3) 

Variabel dependen. 

Tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. 

Dalam penelitian ini, pendapatan asli daerah merupakan variabel dependen 

(terikat), yang dilambangkan dengan ( Y) yaitu pendapatan daerah. 

       3.2   Populasi Dan Sampel Penelitian 

Retribusi Parkir tepi 

jalan umum (X1) 

(X1) 

Retribusi izin mendirikan 

bangunan (X3) 

(X3) 

Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 

(X2) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

H1 

H3 

H2 

Retribusi Parkir tepi 

jalan umum (X1) 

(X1) 

Retribusi izin mendirikan 

bangunan (X3) 

(X3) 

Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 

(X2) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

H1 

H3 

H2 



Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah retribusi parkir umum, 

pelayanan persampahan/kebersihan dan izin mendirikan bangunan yang 

diterbitkan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah 

(DPPKAD) Kota Tanjungpinang. 

Sampel  dalam penelitian ini adalah jumlah retribusi parkir umum, 

pelayanan persampahan/kebersihan dan izin mendirikan bangunan dari tahun 

2010-2013 dan jumlah bulan yaitu 48 bulan dari januari 2010-desember 2013. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data berupa angka yang bertujuan untuk menunjukkan pengaruh-

pengaruh retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap 

pendapatan asli daerah dengan penafsiran angka statistik. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi,yaitu mengumpulkan 

catatan-catatan/data –data yang diperlukan sesuai penelitiaan yang akan dilakukan 

dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait.Laporan laporan yang terkait 

dengan Pendapatan Asli Derah (PAD) realisasi retribusi parkir umum,retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan,dan izin mendirikan bangunan.data sekunder 

tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. 

3.5 Variabel Penelitian 



Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait 

dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup 

dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah 

3.6 Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan 

program komputer yaitu program SPSS versi 21. Dalam penelitian ini, tingkat 

kesalahan ditetapkan sebesar 5%. Adapun metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik selanjutnya 

dilanjutkan dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis. Akan tetapi 

sebelum melakukan uji asumsi klasik yang harus dilakukan adalah mendeteksi 

adanya data outlier. 

3.6.1 Uji Outlier 

4 Menurut Ghozali (2007 : 36) Outlier adalah kasus atau data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi – observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel 

tunggal atau variabel kombinasi. Apabila ditemukan outlier , maka data yang 

bersangkutan harus dikeluarkan dari perhitungan lebih lanjut. Menurut Hair 

dalam Ghozali (2007 : 36) untuk kasus sampel kecil ( kurang dari 80 ) , maka 

standar skor dengan nilai < -2,5 dan > 2,5 dinyatakan outlier. Untuk sampel 

besar standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3 sampai 4. 

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik 

 

 Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis 

regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 



terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

3.6.3 Uji Normalitas 

  

 Menurut Ghozali (2007) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linier variabel penganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. 

3.6.4 Uji Multikolinieritas 

 Menurut Ghozali (2007) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel 

independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol. Ghozali (2013), mengemukakan bahwa pengujian multikolinieritas 

dapat dilakukan dengan melihat varians Inflation Factor (VIF) dan nilai 

tolerance. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0.10,maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3.6.5 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Imam Ghozali (2007), 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. Model regresi yang baik adalah yang 

Homokesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. Pada penelitian ini uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Grafik Scatterplot juga 

dapat digunakan untuk menentukan heterokesdastisitas. Jika titik-titik yang 

terbentuk menyebar secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdastisitas pada model yang digunakan. 

Dan juga menggunakan uji Sperman – Rho. 

 3.6.6 Uji Autokorelasi 

 Menurut Sunyoto  (2011 : 135) Uji Autikorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode (t-1) dalam model regresi. Jika terdapat 

korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Problem autokorelasi 

mungkin sering terjadi pada time series data (data runtut waktu), sedangkan pada 

cross section data (silang waktu), masalah autokorelasi jarang terjadi. Model 

regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. 

 

3.6.7 Analisis Regresi Berganda 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga 

menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen 

3.7 Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi melalui uji 

statistik t dan uji statistik f. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui 



pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial atau simultan 

serta untuk mengetahui persentase dominasi variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

      3.7.1 Uji t 

 Uji t  dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel independennya. Bentuk pengujiannnya adalah: 

Ho: variabel retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan 

persampahan dan retribusi secizin mendirikan bangunan secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapat asli daerah. 

Ha: variabel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah. 

Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah 

jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika t-hitung< t-tabel, atau – t-hitung> -t-tabel maka Ho diterima. 

Jika t-hitung> t-tabel, atau – t-hitung< -t-tabel maka Ha diterima. 

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima. 

Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

3.7.2 Uji F 



 Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara 

bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk 

pengujiannya adalah : 

Ho : variabel retribusi pengaruh retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan 

terhadap pendapatan asli daerah secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap PAD. 

Ha : variabel retribusi pengaruh retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi izin mendirikan bangunan 

terhadap pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap PAD. 

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. 

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai (signifikansi) dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ha diterima 

3.7.3  Koefisien Determinasi 



 Menurut Santoso dalam buku Priyatno, (2008:81), Adjusted R square  

adalah R square yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari R square 

dari angka ini bisa memiliki harga negatif, bahwa untuk regresi dengan lebih dari 

dua variabel bebas digunakan Adjusted R
2
 sebagai koefisien determinasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Pembahahasan 

4.4 Regresi Linier Berganda 

  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 

-

14.435.824.27

4,35 

1803504440,88

9 

 -,800 ,428 

RETRIBUSI PARKIR UMUM 183,356 79,160 ,348 2,316 ,026 



RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN DAN 

KEBERSIHAN 

85,210 30,014 ,407 2,839 ,007 

RETRIBUSI IZIBN 

MENDIRIKAN BANGUNAN 

1,734 2,225 ,102 ,779 ,440 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 

Dari persamaan linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Nilai konstanta sebesar – 14.435.824.274,35 menyatakan jika variabel 

retribusi parkir umum, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dan 

retribusi izin mendirikan bangunan sama dengan 0 (nol) atau tetap maka 

pendapatan asli daerah akan berkurang sebesar -14.435.824.274,35. 

2. Nilai koefisien regresi untuk Retribusi parkir umum (X1) sebesar 183,356 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi parkir umum sebesar Rp1  

akan diikuti kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 183.356 dengan 

asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

3. Nilai koefisien regresi untuk Retribusi pelayanan persampahan / 

kebersihan  (X2) sebesar 85,210 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebesar Rp1 akan diikuti 

pendapatan asli daerah sebesar Rp.85.210 dengan asumsi variabel lainnya 

adalah konstan. 

Nilai Koefisien regresi untuk Retribusi izin mendirikan bangunan (X3) sebesar 

1.,734 menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi izin mendirikan bangunan 



sebesar Rp1 akan diikuti pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.734 dengan asumsi 

variabel lainnya adalah konstan. 

4.5 Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 



1 

(Constant) 

-

14.435.824.2

74,35 

1803504440,88

9 

 -,800 ,428 

RETRIBUSI PARKIR UMUM 183,356 79,160 ,348 2,316 ,026 

RETRIBUSI PELAYANAN 

PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN 

85,210 30,014 ,407 2,839 ,007 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN 

1,734 2,225 ,102 ,779 ,440 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 

1. Retribusi parkir umum  yaitu retribusi parkir umum  mempunyai nilai 

signifikansi 0.026 <  0,05, sedangkan nilai t hitung 2,316  lebih besar dari t 

– tabel 2,0227. Berdasarkan nilai tersebut maka disimpulkan bahwa H1 

diterima. Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel retribusi parkir 

umum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 

2. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan  yaitu  retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan mempunyai nilai signifikansi 0.007 < 0,05 

,sedangkan nilai t hitung 2.839 lebih besar dari t – tabel 2,0227. 

berdasarkan nilai tersebut H2 diterima .ini menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 



3. Retribusi izin mendirikan bangunan  yaitu retribusi izin mendirikan 

bangunan mempunyai nilai signifikansi 0.440 > 0,05,  sedangkan nilai t 

hitung 0.779 lebih kecil dari t – table 2,0227.berdasarkan nilai tersebut H3 

ditolak . Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel retribusi izin 

mendirikan izin bangunan  tidak berpengaruh signifiikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

4.5.2 Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Si

g. 

1 

Regre

ssion 

7.957 3 2.652 10,

87

9 

,00

0
b
 

Resid

ual 

9.509 39 2.438   

Total 1.747 42    

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH 

b. Predictors: (Constant), RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, RETRIBUSI 

PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN, RETRIBUSI PARKIR UMUM 

 

menunjukkan nilai F hitung sebesar 10.879 F- table 2,92 dan nilai sig sebesar 

0.000 maka 0.000 < 0.050 maka Ha diterima dan Ho ditolak, bearti Retribusi 

parkir umum, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan Retribusi izin 

mendirikan bangunan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli 

daerah Tanjungpinang periode 2010-2013. 



5 . PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian ,analisa dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

a. Retribusi Parkir Umum berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2010 - 2013. 

b. Retribusi Pelyanan Persampahan/Kebersihan  berpengaruh secara parsial 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang periode 

2010 - 2013. 

c. Retribusi Izin mendirikan bangunan tidak  berpengaruh secara parsial 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang periode 

2010 - 2013. 

d. Retribusi Parkir Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

dan Retribusi Izin mendirikan bangunan  berpengaruh secara simultan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang periode 

2010 - 2013. 

5.1. Saran 

Adapun saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian agar hasilnya 

lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain atau 

mengganti variabel independen  berdasarkan teori – teori yang didapat. 
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