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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of hotel tax, advertisement tax and 

regional retribution on regional original income in the Special Province of 

Yogyakarta. The subjects in this study were 5 local government agencies in 

regencies / cities in D. I Yogyakarta. In this study a sample of 5 regional 

government agencies were selected using purposive sampling method. The 

analytical tool used is multiple regression analysis. 

 

Based on the analysis that has been carried out, it is obtained the results 

that the hotel tax does not have an effect on the regional original revenue, 

advertisement tax does not affect the regional original income and regional 

retribution does not affect the regional original income. 

Keywords: Hotel Tax, Advertisement Tax, Regional Retribution and Regional 

Original Revenue 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, “Otonomi Daerah adalah 

hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.” 

Otonomi daerah merupakan tujuan 

pemerintah untuk mewujudkan 

pembangunan yang merata di setiap 

daerah dari sumber dana yang 

diperoleh melalui potensi daerah 
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masing – masing dalam berbagai 

sektor. Dalam hal ini, pendapatan 

asli daerah merupakan sumber dana 

pendapatan yang dimiliki daerah 

serta digunakan untuk mendukung 

pembangunan daerah sehingga 

mampu menyejahterakan masyarakat 

dan membiayai pengeluaran 

pemerintah daerah atau belanja 

daerah sendiri dengan dana yang 

bersumber dari pendapatan asli 

daerah. Besarnya sumber dana yang 

dimiliki pendapatan asli daerah 

diharapkan supaya pemerintah 

daerah tidak lagi bergantung dari 

dana subsidi pemerintah pusat 

sehingga bisa terwujudnya otonomi 

daerah yang mandiri sesuai dengan 

Undang-Undang Pemerintah Daerah 

No.32 Tahun 2004.  

Menurut Andaria (2015) yang 

menyatakan bahwa pemerintah 

daerah belum dapat memanfaatkan 

sumber-sumber dana atau sumber 

potensi tersebut secara maksimal 

sehingga pendapatan asli daerah 

belum bisa mencukupi untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah 

daerah dan membuat pemerintah 

daerah melakukan pinjaman dana ke 

pemerintah pusat. Hal ini disebabkan 

karena target yang ditetapkan 

pemerintah daerah dengan kinerja 

yang diberikan tidak searah atau 

eskpektasi pemerintah daerah yang 

terlalu besar terhadap potensi yang 

terdapat di daerahnya. Oleh karena 

itu, dapat dilihat dari tabel dibawah 

yang menunjukkan bahwa rasio yang 

diberikan dari pajak daerah dalam 

sektor Pajak Hotel, Pajak Reklame 

dan Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah masih 

rendah khususnya untuk Pajak 

reklame dan Retribusi Daera
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Tabel 1. 1 

Nilai Realisasi dan Tingkat Rasio 

TAHUN 

AKUN 

Pajak  

Hotel 
Pajak reklame 

Retribusi 

 Daerah 

Pendapatan asli 

daerah 

2010 
1.000.000.000.000 656.774.991.840 31.556.968.029 

 

638.881.411.884 

2011 
1.000.000.000.000 2.078.745.604 33.575.099.081 

 

775.117.447.989 

2012 
56.434.525.779 2.718.571.111 36.228.288.350 

 

800.156.497.767 

2013 
693.056.456.880 3.255.704.581 41.436.700.950 

 

1.000.000.000.000 

2014 131.809.031.313,77 20.229.471.448 44.595.094.779,94 1.464.604.954.200,16 

2015 
147.086.047.469,93 17.853.478.327 45.811.953.262,71 

 
1.593.110.769.595 

2016 
183.346.414.378,81 16.581.951.194,76 36.603.883.321 

 

1.673.749.196.521,51 

2017 
216.568.756.222,73 20.032.386.651 41.432.293.725,53 

 

1.851.973.396.065,27 

TOTAL 3.428.301.232.044,24 739.525.300.757,26 311.240.281.499,18 9.797.593.674.021,94 

RASIO 34,99% 7,55% 3,18% 

       Sumber: Bapedda DIY 

Dalam mengestimasi potensi 

pendapatan asli daerah, pemerintah 

daerah memerlukan informasi dan 

tolak ukur yang nyata terjadi di 

lapangan untuk membantu di dalam 

pengambilan keputusan yang jelas 

dikehendaki bersama oleh 

masyarakat daerah. Salah satu tolak 

ukur finansial yang dapat digunakan 

sebagai kesiapan daerah dalam 

pelaksanaan otonomi adalah dengan 

mengukur seberapa jauh keuangan 

suatu daerah untuk membiayai 

belanja daerah dan menyejahterakan 

masyarakat luas. 

Berkembangnya 

Kabupaten/Kota yang ada di D.I 

Yogyakarta menyebabkan 

pertumbuhan hotel dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Hal 

ini disebabkan karena D.I 

Yogyakarta merupakan salah satu 

destinasi tempat liburan yang banyak 

dikunjungi oleh wisatawan dalam 
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negeri maupun wisatawan luar 

negeri. Pertumbuhan hotel yang 

semakin meningkat merupakan 

sebuah potensi bagi pemerintah 

daerah dari sisi pajak hotel sebagai 

pajak daerah yang menjadi sumber 

dana bagi pendapatan asli daerah. 

Potensi tersebut harus dikelola 

dengan baik oleh pemerintah daerah 

sehingga memberikan pengaruh bagi 

pendapatan asli daerah dan setiap 

peningkatan pajak hotel akan 

memberikan peningkatan pada 

penerimaan pajak daerah yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan 

pembangunan daerah sehingga 

terciptanya kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat.   

Berkembangnya 

Kabupaten/Kota yang ada di D.I 

Yogyakarta menyebabkan pelaku 

bisnis memasang iklan untuk 

memberikan informasi atau promosi 

yang berguna untuk pengguna 

informasi. Pemerintah daerah 

sebaiknya melakukan upaya untuk 

menggali potensi di dalam pajak 

reklame yang dapat meningkatkan 

hasil pendapatan pajak reklame 

sehingga memberikan pengaruh yang 

besar bagi pendapatan asli daerah. 

Berkembangnya Kabupaten/Kota 

yang ada di D.I Yogyakarta membuat 

pemerintah daerah harus 

memperbaiki kinerja dan fasilitas 

terhadap pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat sehingga 

masyarakat memiliki rasa aman, 

nyaman, mudah dan kepuasan 

terhadap pelayanan yang diberikan 

sehingga retribusi daerah mampu 

memberikan pengaruh yang besar 

bagi pendapatan asli daerah untuk 

mewujudkan daerah otonom dan 

menyejahterkan masyarakatnya. 
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Dimuat dari tribun jogja yang 

berisi bahwa Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) telah menemukan 

sebelas temuan terhadap pendapatan 

asli daerah di Kota Yogyakarta. 

Sebelas temuan tersebut terdiri dari 

enam temuan yang berkaitan dengan 

ketidakpatuhan dan lima temuan 

terkait desain dan implementasi 

sistem pengendalian intern. Temuan 

yang berkaitan dengan 

ketidakpatuhan didalamnya termasuk 

pajak hotel, pajak reklame dan 

retribusi daerah. Hal ini terjadi 

karena masih ada wajib pajak hotel 

yang tidak melaksanakan 

kewajibannya, masih banyak reklame 

yang tidak berizin serta masa izinnya 

telah habis dan jenis-jenis dari 

retribusi daerah yang menunggak.  

Rumusan Masalah 

1. Apakah pajak hotel berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten/Kota di Provinsi D.I 

Yogyakarta Tahun 2010-2017? 

2. Apakah pajak reklame 

berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah di Kabupaten/Kota di 

Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 

2010-2017? 

3. Apakah retribusi daerah 

berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah di Kabupaten/Kota di 

Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 

2010-2017? 

LANDASAN TEORI DAN 

PENURUNAN HIPOTESIS 

Teori Tempat Sentral (Central 

Place Theory)  

Menurut Haryanti (2014) 

menyatakan bahwa teori tempat 

sentral dikemukakan oleh Walter 

Christaller pada tahun 1933. Teori 

tempat sentral menganggap bahwa 

ada tempat sentral atau lokasi pusat 

kegiatan. Setiap tempat sentral akan 
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didukung oleh sejumlah daerah atau 

tempat yang menyediakan sumber 

daya seperti industri dan bahan baku. 

Tempat sentral tersebut merupakan 

suatu permukiman yang 

menyediakan barang dan jasa yang 

dapat memberikan pengaruh 

terhadap wilayah yang ada 

disekitarnya.  

Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. A. Adriani 

pajak adalah iuran dari masyarakat 

untuk negara yang dapat dipaksakan 

dan wajib dibayarkan tanpa 

mendapat imbalan kembali yang 

digunakan untuk membiayai 

kebutuhan belanja negara. Prof. Dr. 

H. Rochmat Soemitro 

mengemukakan bahwa pajak adalah 

iuran rakyat kepada negara tanpa 

mendapatkan jasa timbal balik dan 

digunakan untuk kepentingan umum. 

Selanjutnya, menurut Suparman 

Sumawidjaya pajak adalah iuran 

rakyat untuk barang yang dipungut 

oleh pihak yang berkuasa sesuai 

dengan peraturan untuk membayar 

biaya produksi barang dan jasa untuk 

kesejahteraan umum.  

Fungsi Pajak 

Rochmat (1979) menyatakan 

bahwa pajak memiliki dua fungsi 

yaitu fungsi budgetair dan fungsi 

mengatur. Fungsi budgetair 

merupakan alat atau sumber bagi 

negara dalam bentuk uang yang 

masuk kedalam kas negara dan 

digunakan untuk membiayai belanja 

negara sehingga tercapai masyarakat 

yang adil dan makmur. Berkaitan 

dengan fungsi mengatur, pajak 

memiliki peranan yang penting 

dalam melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi.  
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Didalam bidang sosial, pajak 

memiliki peran untuk membatasi 

atau mengurangi hal-hal yang 

bertentangan dengan kehidupan 

sosial atau perilaku masyarakat yang 

konsumtif seperti pengenaan pajak 

terhadap minuman keras, tempat 

hiburan malam, barang mewah dan 

lain sebagainya. Didalam bidang 

ekonomi, pajak memiliki peran untuk 

mendorong penyaluran dana dari 

yang tersimpan disalurkan ke bentuk 

investasi. Pemerintah melakukan hal 

ini dengan cara memberikan fasilitas 

perpajakan agar para investor 

melakukan hal tersebut dengan 

bentuk-bentuk fasilitas atau insentif 

pajak yang diberikan dalam bentuk 

tax holliday dan tax allowance. 

Sistem Perpajakan 

Menurut Djulianto (2015) 

menyatakan bahwa sistem 

perpajakan mempunyai beberapa 

macam bentuk dalam pemungutan 

pajak yang akan diterapkan kepada 

wajib pajak antara lain :  

a. Official Assessment System 

Merupakan sistem 

pemungutan pajak yang 

wewenangnya diberikan kepada 

pemerintah untuk menetapkan 

besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Oleh karena itu, 

wajib pajak membayarkan pajak 

terutang setelah pemerintah 

mengeluarkan ketetapan besarnya 

pajak yang akan dibayar oleh 

wajib pajak. 

b. Self Assessment System 

Merupakan sistem 

pemungutan pajak yang 

wewenangnya diberikan kepada 

wajib pajak sendiri untuk 

menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. Oleh 

sebab itu, wajib pajak tidak perlu  
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menunggu surat ketetapan pajak 

untuk membayar pajak yang 

terutang karena wajib pajak telah 

diberikan wewenang penuh oleh 

pemerintah untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang dan 

melakukan semua kegiatan atau 

aktivitas yang berkaitan dengan 

perpajakan seperti menghitung, 

membayar, dan melaporkan 

kewajiban pajaknya.  

c. With Holding System 

With Holding System 

merupakan sistem pemungutan 

pajak yang wewenangnya 

diberikan kepada pihak ketiga 

untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

Pemungutan pajak dari pihak 

ketiga atau With Holding System 

diterapkan dalam mekanisme 

pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM). 

Dimana dalam mekanisme 

pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM) 

pengusaha kena pajak yang 

memberikan atau menyerahkan 

barang kena pajak dan jasa kena 

pajak wajib memungut PPN dan 

PPnBM yang terutang atas barang 

kena pajak dan jasa kena pajak 

kepada konsumen. 

Pajak Hotel 

Menurut Undang – Undang 

No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak 

hotel merupakan pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh 

hotel. Objek pajak hotel adalah 

pelayanan yang disediakan oleh hotel  

dengan pembayaran, termasuk jasa 

penunjang sebagai kelengkapan hotel 

yang sifatnya memberikan 
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kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan.” Subjek pajak hotel adalah 

orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada 

orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan hotel, Sedangkan 

wajib pajak hotel adalah orang 

pribadi atau badan yang 

mengusahakan hotel. Tarif pajak 

hotel dikenakan kepada orang pribadi 

atau badan yang memiliki usaha 

perhotelan paling tinggi sebesar 

sepuluh persen (10%) dan tarif 

tersebut ditentukan berdasarkan 

peraturan daerah.  

Pajak Reklame 

Menurut Peraturan Daerah 

Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 

Tentang pajak daerah, “Pajak 

reklame adalah setiap 

penyelenggaraan reklame dipungut 

pajak dengan nama pajak reklame. 

Obyek pajak reklame adalah semua 

penyelenggara reklame.” Menurut 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, “Subjek pajak reklame 

adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan reklame. Wajib pajak 

reklame adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan 

reklame. 

Dasar pengenaan pajak 

reklame adalah nilai sewa reklame. 

Pihak ketiga yang akan 

menyelenggarakan reklame maka 

nilai kontrak reklame dijadikan dasar 

dalam menetapkan nilai sewa 

reklame. Nilai sewa reklame yang 

diselenggarakan secara sendiri atau 

individu maka ditetapkan 

berdasarkan faktor jenis reklame, 

bahan yang digunakan, lokasi 

penempatan, jangka waktu 

penyelenggaraan, jumlah dan ukuran 
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media reklame. Peraturan daerah 

telah menetapkan bahwa tarif pajak 

reklame paling tinggi sebesar dua 

puluh lima persen (25%).  

Retribusi Daerah  

Menurut Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, 

“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.” Objek retribusi daerah 

memiliki prinsip dan sasaran 

terhadap penetapan tarif retribusi. 

Retribusi jasa umum ditetapkan 

dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, aspek 

keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan 

tersebut. 

Retribusi jasa usaha 

menetapkan besarnya tarif retribusi 

didasarkan pada tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak. 

Retribusi perizinan tertentu 

didasarkan pada tujuan untuk 

menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izi 

bersangkutan.  

Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 

33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Pendapatan asli daerah 

selanjutnya disebut “PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.” Menurut 

Soekarwo (2003) dalam Tahar 
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(2011) upaya yang dapat dilakukan 

pemerintah daerah dalam 

mengoptimalkan pendapatan asli 

daerah adalah dengan intensifikasi 

yaitu meningkatkan potensi yang 

sudah ada, ekstensifikasi yaitu 

mengembangkan subjek atau objek 

pajak dan peningkatan pelayanan 

masyarakat sebagai upaya yang 

penting dikarenakan membayar pajak 

dan retribusi merupakan suatu hak 

dan kewajiban terhadap negara.  

Menurut Tunggal (1999;67) 

dalam penggalian dan peningkatan 

pendapatan asli daerah sendiri 

banyak permasalahan yang 

ditemukan hal ini disebabkan karena 

dalam penerimaan daerah 

kontribusinya masih tergolong kecil, 

pemerintah daerah masih 

membutuhkan bantuan dari pusat 

sehingga usaha daerah dalam 

melakukan pemungutan PAD masih 

rendah, pemungutan pajak yang 

dibebani oleh biaya pungut yang 

besar terjadi karena kemampuan 

administrasi di daerah masih rendah, 

lemahnya sistem perencanaan dan 

pengawasan keuangan akan 

menimbulkan kebocoran yang sangat 

berarti bagi daerah. 

PENURUNAN HIPOTESIS 

1. Hubungan Pajak Hotel 

Dengan Pendapatan Asli 

Daerah 

Menurut Undang – 

Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, “Pajak hotel 

merupakan pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh hotel. 

Berkembangnya bisnis 

perhotelan di setiap daerah atau 

kota besar yang signifikan 

memberikan potensi yang besar 

untuk dikenakan pajak sehingga 
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memberikan pengaruh yang 

besar bagi pendapatan asli 

daerah yang bersumber dari 

pajak hotel. Menurut Yanuar 

(2015) Pertumbuhan hotel yang 

tinggi akan memberikan 

pengaruh yang besar bagi pajak 

daerah melalui pajak hotel, akan 

tetapi hal ini harus diimbangi 

oleh peningkatan realisasi atau 

penerimaan pajak hotel yang 

dapat mencapai target bahkan 

melebihi target yang telah 

ditentukan dan mengalami 

peningkatan yang baik dari 

tahun ke tahun. Peningkatan 

pajak hotel akan membantu 

meningkatkan penerimaan pajak 

daerah dalam membangun 

otonomi daerah. Dengan 

demikian maka dapat 

disimpulkan hipotesis yang 

diajukan penelitian sebagai 

berikut: 

H1: Pajak Hotel berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

2. Hubungan Pajak Reklame 

Dengan Pendapatan Asli 

Daerah 

Pajak reklame adalah 

pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh reklame yang 

dirancang untuk tujuan komersil. 

Berkembangnya 

Kabupaten/Kota di wilayah D.I 

Yogyakarta membuat banyak 

pihak yang melakukan promosi 

atau memberikan informasi 

kepada masyarakat luas dengan 

menggunakan reklame. Menurut 

Purwanto (2016) menyatakan 

bahwa Pajak reklame akan 

meningkatkan pendapatan asli 

daerah dan harus dibarengi 
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dengan peningkatan mutu atau 

kinerja dari instasi terkait 

sehingga pajak daerah dapat 

dioptimalkan untuk 

meningkatkan pendapatan asli 

daerah. 

Menurut Purwanto 

(2016) pemasangan reklame 

banyak digunakan oleh industri 

besar maupun kecil untuk 

memperkenalkan produk, jasa 

dan perusahaannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa reklame 

memiliki potensi yang baik 

karena digunakan sebagai media 

yang dapat membantu 

perusahaan maupun pemerintah. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis yang 

diajukan penelitian sebagai 

berikut: 

H2: Pajak Reklame berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

3. Hubungan Retribusi Daerah 

Dengan Pendapatan Asli 

Daerah 

Retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang 

disediakan oleh pemerintah 

daerah. Menurut Irwansyah 

(2014) menyatakan bahwa 

retribusi daerah menjadi salah 

satu komponen dalam 

pendapatan asli daerah yang 

memiliki prospek  yang baik 

untuk dikembangkan. 

Oleh sebab itu retribusi 

daerah harus dikelola secara 

transparan dan profesional untuk 

mengoptimalkan kontribusinya 

terhadap anggaran pendapatan 
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sehingga melalui retribusi 

daerah pemerintah daerah 

mampu mewujudkan  otonomi 

daerah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan hipotesis yang 

diajukan penelitian sebagai 

berikut: 

H3: Retribusi Daerah 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

 

METODE PENELITIAN 

Obyek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instansi di 

Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta 

yang memungut pajak daerah dan 

retribusi daerah. Sampel yang 

digunakan adalah 5 instansi 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

di DIY yaitu BPKAD Kota 

Yogyakarta, BKAD Kabupaten 

Gunung Kidul, BKAD Kabupaten 

Sleman, BKAD Kabupaten Bantul, 

dan BKAD Kabupaten Kulon Progo 

dengan periode selama 2010-2017. 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. 

Data yang diambil yaitu Laporan 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah di 

setiap Kabupaten/Kota di DIY. 

Metode pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling. 

Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di DIY yang memiliki laporan 

realisasi pajak hotel, pajak reklame, 

retribusi daerah dan pendapatan asli 

daerah dari tahun 2010-2017. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu studi kepustakaan dan studi 

lapangan.  
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tabel 4. 3 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

Berdasarkan hasil uji 

normalitas One Sample 

Kolmogorov Smirnov diperoleh 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,204 lebih besar 

daripada nilai α (0,05) maka 

dapat disimpulkan bahwa data 

yang digunakan dalam penelitian 

ini berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4. 1 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients(a) 
 

Model   Collinearity Statistics 

    B Std. Error 

1 (Constant)     

  PH ,832 1,202 

  PR ,852 1,173 

  RD ,971 1,030 

   a  Dependent Variable: PAD 
 

Berdasarkan tabel diatas 

diperoleh data dengan variabel 

Pajak Hotel memiliki nilai VIF 

sebesar 1,202; Variabel Pajak 

Reklame sebesar 1,173 dan 

Retribusi Daerah sebesar 1,030. 

Syarat tidak terjadinya 

multikolinearitas adalah nilai 

VIF < 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ketiga 

variabel tersebut tidak terjadi 

multikolinearitas karena nilai 

VIF dibawah 10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas          

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34

,0000000

34,37368544

,183

,174

-,183

1,068

,204

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is  Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Coefficients(a) 

 

Model   t Sig. 

    B Std. Error 

1 (Constant) 4,321 ,000 

  PH -1,035 ,309 

  PR ,111 ,912 

  RD 1,344 ,189 

 a  Dependent Variable: abs_res 
 

Berdasarkan tabel 

Coefficients dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi dari Pajak 

Hotel (PH) sebesar 0,309; Pajak 

Reklame (PR) sebesar 0,912 dan 

Retribusi Daerah (RD) sebesar 

0,189. Syarat tidak terjadi 

heteroskedastisitas nilai 

signifikan > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa ketiga 

variabel tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

4. Uji Autokorelasi 

Tabel 4. 3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary(b) 
 

Model Durbin-Watson 

1 
1,928 

            a  Predictors: (Constant), RD, PR, PH 
            b  Dependent Variable: PAD 

 

Berdasarkan tabel Model 

Summary menunjukkan bahwa nilai 

Durbin Watson sebesar 1,928, 

sedangkan nilai dU dalam tabel 

Durbin-Watson sebesar 1,6519 dan 

hasil dari 4-dU sebesar 2,3481. 

Syarat data tidak terjadi autokorelasi 

adalah dU < dW < 4-dU (1,6519 < 

1,928 < 2,3481) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data tidak terjadi 

autokorelasi. 

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

1 ,129(a) ,017 -,082 

a  Predictors: (Constant), RD, PR, PH 
b  Dependent Variable: PAD 
 

Berdasarkan tabel 4.8 

diatas dapat dilihat nilai R 

Square sebesar 0,017 atau 1,7%. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 

variabel Pajak Hotel, Pajak 
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Reklame dan Retribusi Daerah 

dapat menjelaskan sebesar 1,7%  

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, sedangkan sisanya 

98,3% dapat dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

2. Uji F 

Tabel 4. 5 

Hasil Uji F 

ANOVA(b) 
 

Model   F Sig. 

1 Regression ,168 ,917(a) 

  Residual     

  Total     

a  Predictors: (Constant), RD, PR, PH 
b  Dependent Variable: PAD 
 

Berdasarkan tabel 4.9 

diatas diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,917 > α (0,05). Hasil 

ini menunjukkan bahwa tidak 

ada pengaruh secara bersama – 

sama antara variabel Pajak 

Hotel, Pajak Reklame dan 

Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

3. Uji t 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji t 

Coefficients(a) 
 

Model   t Sig. 

    Tolerance VIF 

1 (Constant) 4,463 ,000 

  PH -,292 ,772 

  PR -,014 ,989 

  RD -,574 ,570 

a  Dependent Variable: PAD 
 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Variabel Pajak Hotel (PH) 

tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Hal 

ini dapat dilihat dari variabel 

Pajak Hotel yang memiliki 

nilai signifikan sebesar 0,772 

> 0,05. Maka hipotesis 

pertama yang menyatakan 

bahwa pajak hotel 

berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah 

ditolak.  
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2. Variabel Pajak Reklame (PR) 

tidak berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Hal 

ini dapat dilihat dari variabel 

Pajak Reklame yang memiliki 

nilai signifikan sebesar 0,989 

> 0,05. Maka hipotesis kedua 

yang menyatakan bahwa 

Pajak Reklame berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah ditolak. 

3. Variabel Retribusi Daerah 

(RD) tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan asli 

daerah. Hal ini dapat dilihat 

dari variabel Retribusi Daerah 

yang memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,570 > 

0,05. Maka hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa 

Retribusi Daerah berpengaruh 

terhadap pendapatan asli 

daerah ditolak. 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Pajak Hotel 

Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Hipotesis pertama 

menyatakan bahwa Pajak Hotel 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah ditolak 

karena nilai siginifikan sebesar 

0,772 > 0,05 (α). Hal tersebut 

diduga karena kontribusi 

masing-masing Kabupaten/Kota 

dalam sektor Pajak Hotel tidak 

merata. Kota Yogyakarta 

memberikan pemasukan yang 

paling tinggi dilihat dari rata – 

rata nilai realisasi Pajak Hotel 

dari tahun 2010-2017  sebesar 

74.972.346.722 yang kemudian 

diikuti oleh Kabupaten Sleman 

sebesar 47.277.005.925 

sedangkan Kabupaten Bantul 

sebesar 1.066.491.034 
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Kabupaten Gunung Kidul 

sebesar 212.310.213 dan 

Kabupaten KulonProgo sebesar 

71.023.112.  

 Pernyataan diatas 

didukung oleh teori tempat 

sentral yang dikemukakan oleh 

Walter Christaller pada tahun 

1993. Dalam hal ini, Kota 

Yogyakarta merupakan tempat 

sentral atau lokasi pusat kegiatan 

yang ada di provinsi DIY 

sehingga membuat wisatawan 

yang datang lebih banyak yang 

menginap di Kota Yogyakarta 

dibandingkan wisatawan yang 

menginap di hotel yang terdapat 

di Kabupaten dengan berbagai 

faktor. Faktor-faktor yang dapat 

terjadi yaitu seperti akses 

kemudahan dalam mencari hotel, 

fasilitas penunjang yang ada 

disetiap masing-masing daerah 

dan jarak tempuh yang dilalui.  

2. Pengaruh Pajak Reklame 

Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa Pajak 

Reklame berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah ditolak 

karena nilai signifikan sebesar 

0,989 > 0,05 (α). Hal ini diduga 

karena pemasangan reklame 

lebih banyak terdapat di Kota 

Yogyakarta yang menjadi 

tempat sentral sehingga 

pemasangan reklame yang ada di 

beberapa kabupaten tidak 

sebanyak yang terdapat di Kota. 

Dimana Kabupaten/Kota di 

Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta merupakan daerah 

yang lebih mengutamakan 

kawasan wisata sehingga 
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reklame digunakan  disaat event-

event tertentu yang sifatnya 

tidak jangka panjang. Berbeda 

apabila industri-industri besar 

maupun menengah yang 

menggunakan reklame dalam 

jangka waktu yang panjang 

untuk mempromosikan produk, 

jasa dan perusahaannya 

(Purwanto, 2016). 

Menurut Forum 

Pemantau Independen (FORPI) 

Kota Yogyakarta, sebanyak 271 

papan reklame yang beredar 

hanya 51 reklame yang memiliki 

izin beredar sehingga 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

mengalami potensi kerugian 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah dan mekanisme yang 

dilakukan hanya berupa stiker 

dari dinas terkait yang 

membuktikan bahwa reklame itu 

berizin atau tidak. 

3. Pengaruh Retribusi Daerah 

Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Hipotesis ketiga 

menyatakan bahwa Retribusi 

Daerah Berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah ditolak 

dikarenakan nilai signifikan 

sebesar 0,570 > 0,05 (α). Hal ini 

dikarenakan masih banyak 

berbagai macam retribusi daerah 

yang ada di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang menunggak 

dan hal ini didukung oleh 

temuan yang dilakukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) yang menyatakan bahwa 

di dalam temuan tersebut masih 

terdapat retribusi daerah yang 

menunggak. 
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Berbagai macam jenis 

retribusi daerah yang ada di 

Kabupaten/Kota di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

untuk jenis retribusi parkir, 

Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informasi Sleman 

menyatakan bahwa penunggakan 

dalam retribusi parkir masih 

sering terjadi dan mekanisme 

sistem retribusi parkir belum 

diterapkan. Oleh karena itu, 

pemerintah belum sepenuhnya 

melakukan transparansi dan 

profesional dari kinerja yang 

diberikan kepada masyarakat 

sehingga masyarakat belum 

memiliki rasa aman, nyaman, 

mudah dan kepuasaan.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh Pajak Hotel, Pajak 

Reklame dan Retribusi Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pajak Hotel tidak berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2. Pajak Reklame tidak berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

3. Retribusi Daerah tidak 

berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan 

peneliti dalam penelitian selanjutnya 

untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di 

Kabupaten/Kota di D.I 

Yogyakarta akan lebih baik untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan 
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meniliti provinsi lain seperti Jawa 

Tengah. 

2. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terbatas dengan 

Pajak Hotel, Pajak Reklame dan 

Retribusi Daerah sehingga untuk 

penelitian selanjutnya bisa 

menambahkan jenis pajak yang 

lain seperti pajak penerangan 

jalan, pajak parkir dan lain lain. 

3. Memperpanjang periode 

penelitian dan memastikan bahwa 

data selama periode yang diteliti 

dapat digunakan dalam penelitian 

selanjutnya dan menggunakan 

teknik wawancara sehingga 

mendapatkan hasil yang akurat. 
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