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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2017. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampling. Adapun sampel yang 

memenuhi Kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 

Kriteria Sampel Penelitian 

 

NO KRITERIA KABUPATEN/KOTA JUMLAH 

1 Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki laporan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah 2010-2017. 

5 

2 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki 

laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah 2010-2017 

0 

 Total sampel 5 

 Jumlah keseluruhan data dengan menggunakan rasio 

pertumbuhan = 7 x 5 instansi 

35 

 Data realisasi tahun 2010-2017 yang tidak lengkap (1) 

 Total data yang digunakan dalam penelitian ini 34 

 

Berdasarkan tabel total sampel yang digunakan sejumlah 5 instansi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memenuhi kriteria 
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sampel yang didapat dari laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah di setiap 

masing-masing Kabupaten/Kota yaitu BPKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten 

Gunung Kidul, BKAD Kabupaten Sleman, BKAD Kabupaten Bantul dan BKAD 

Kabupaten KulonProgo. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan waktu 

selama 8 tahun yaitu tahun 2010-2017 sehingga diperoleh data sebanyak 34 data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

B. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 

(mean) dan nilai standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang 

disajikan dalam tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4. 2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel (PH) memiliki nilai 

minimun -26,68; nilai maximum 527,41; nilai mean 61,0968; nilai std. Deviasi 

111,85133. Variabel Pajak Reklame (PR) memiliki nilai minimum -37,35; nilai 

maximum 31,90; nilai mean 1,6415 dan standar deviasi 15,98219. Variabel Retribusi 

Daerah (RD) memiliki nilai minimum -54,78; nilai maximum 72,81; nilai mean 6,8835 

dan standar deviasi 27,35199. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai 

Descriptive Statistics

34 -26,68 527,41 61,0968 111,85133

34 -37,35 31,90 1,6415 15,98219

34 -54,78 72,81 6,8835 27,35199

34 -44,12 174,47 29,9976 34,66126

34

PH

PR

RD

PAD

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation



48 

 

 

minimum -44,12; nilai maximum 174,47; nilai mean 29,9976 dan standar deviasi 

34,66126. 

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

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 

Hasil pengujian multikolinieritas dengan menggunakan Variance 

Inflantion Factor (VIF) yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

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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Tabel 4. 4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

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 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gletser dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4. 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa

32,026 7,176 4,463 ,000

-,018 ,062 -,058 -,292 ,772 ,832 1,202

-,006 ,425 -,003 -,014 ,989 ,852 1,173

-,134 ,233 -,106 -,574 ,570 ,971 1,030

(Constant)

PH

PR

RD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: PADa. 

Coefficientsa

22,877 5,295 4,321 ,000

-,047 ,045 -,199 -1,035 ,309

,035 ,314 ,021 ,111 ,912

,231 ,172 ,239 1,344 ,189

(Constant)

PH

PR

RD

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: abs_resa. 
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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 

Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

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.  

D. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Analisis Regresi Berganda 

Hasil pengujian analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut. 

Model Summaryb

,129a ,017 -,082 36,05143 1,928

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), RD, PR, PHa. 

Dependent Variable: PADb. 
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Tabel 4. 7 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constant
) 

32,026 7,176   4,463 ,000 

  PH -,018 ,062 -,058 -,292 ,772 

  PR -,006 ,425 -,003 -,014 ,989 

  RD -,134 ,233 -,106 -,574 ,570 

a  Dependent Variable: PAD 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= 32,026 – 0,018X1 – 0,006X2 – 0,134X3 + 0,05 

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa konstanta 

regresi sebesar 32,026 artinya jika Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Retribusi 

Daerah sama dengan nol (0) atau tetap maka Pendapatan Asli Daerah akan 

bertambah sebesar 32,026. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Hotel sebesar -

0,018 menunjukkan bahwa setiap penurunan Pajak Hotel akan menurunkan 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,018. Nilai koefisien regresi variabel Pajak 

Reklame sebesar -0,006 menunjukkan bahwa setiap penurunan Pajak Reklame 

akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,006. Nilai koefisien regresi 

variabel Retribusi Daerah sebesar -0,134 menunjukkan bahwa setiap penurunan 

Retribusi Daerah akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,134.   

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
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Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 

4.8 berikut. 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,129(a) ,017 -,082 36,05143 

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 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. 

3. Uji F 

Berdasarkan hasil 4.9 pengujian dengan menggunakan uji f dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji F 

 

ANOVAb

655,131 3 218,377 ,168 ,917a

38991,158 30 1299,705

39646,289 33

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), RD, PR, PHa. 

Dependent Variable: PADb. 
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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. 

4. Uji t 

Uji nilai t digunakan untuk menguji pengaruh variabel Pajak Hotel, Pajak 

Reklame, Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3. 

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4. 10 

Hasil Uji t 

Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta   

1 (Constant) 32,026 7,176   4,463 ,000 

  PH -,018 ,062 -,058 -,292 ,772 

  PR -,006 ,425 -,003 -,014 ,989 

  RD -,134 ,233 -,106 -,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.  

2. Variabel Pajak Reklame (PR) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Hal ini dapat dilihat dari variabel Pajak Reklame yang memiliki nilai 
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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. 

E. Pembahasan 

Penelitian ini menguji pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak 

Reklame dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli 

Daerah.  

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 ini menunjukkan bahwa berkembangnya bisnis perhotelan di Kabupaten/Kota 

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak membuat penerimaan Pajak Hotel meningkat 

sehingga tidak memberikan pemasukan yang besar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

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 
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sebesar 47.277.005.925 sedangkan Kabupaten Bantul sebesar 1.066.491.034 

Kabupaten Gunung Kidul sebesar 212.310.213 dan Kabupaten KulonProgo 

sebesar 71.023.112. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya nilai realisasi 

yang diterima oleh beberapa Kabupaten seperti Bantul, Gunung Kidul dan 

KulonProgo.  

 Pernyataan diatas didukung oleh teori tempat sentral yang dikemukakan 

oleh Walter Christaller pada tahun 1993. Teori tempat sentral menganggap bahwa 

ada tempat sentral atau lokasi pusat kegiatan dimana setiap tempat sentral akan 

didukung oleh sejumlah daerah. 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. Kemudian dilihat dari tahun 

pengamatan yang menunjukkan terjadinya ketidakstabilan nilai realisasi yang 

diterima dari tahun 2010-2017 khususnya di Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

KulonProgo. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andaria (2015) yang 

menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 

dikarenakan banyak wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran, masih 

berlakunya sistem jemput bola dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib 

pajak. Penelitian yang dilakukan Purnama (2016) yang menyatakan bahwa pajak 
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hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Hal ini 

dikarenakan tingkat kepatuhan dan kesadaran masih rendah, ada data yang 

disembunyikan, kurang terbukanya pembukuan dan sanksi yang diberikan hanya 

berupa surat peringatan. Penelitian yang dilakukan Karamullah (2017) menyatakan 

bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini 

terjadi karena masih rendahnya penerimaan disektor pajak hotel dibandingkan 

dengan sektor lainnya.  

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 menunjukkan bahwa berkembangnya reklame yang dipasang di 

Kabupaten/Kota di DIY tidak mengalami peningkatan dalam hal penerimaan Pajak 

Reklame sehingga tidak memberikan pemasukan yang berarti terhadap Pendapatan 

Asli Daerah.  

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 reklame digunakan  disaat event-

event tertentu yang sifatnya tidak jangka panjang. Berbeda apabila industri-industri 
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besar maupun menengah yang menggunakan reklame dalam jangka waktu yang 

panjang untuk mempromosikan produk, jasa dan perusahaannya (Purwanto, 2016). 

Dalam pelaksanannya masih banyak pengguna reklame yang melakukan 

pelanggaran seperti banyak reklame yang tidak berizin bisa beredar, masa izin 

beredarnya sudah habis tetapi masih tetap terpasang dan mekanisme yang dibuat 

pemerintah daerah masih lemah. 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. Kemudian dilihat dari tahun pengamatan terjadi ketidakstabilan 

penerimaan pajak reklame yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta menyebabkan nilai realisasi dari tahun 2010 – 2017 tidak 

stabil. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2014) 

menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah. Hal ini disebabkan adanya pendaerahan pajak pusat yaitu pajak bumi dan 

bangunan perkotaan dan perdesaan serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan yang membuat nilai realisasi pajak ini cukup tinggi. Penelitian yang 

dilakukan Prastika (2015) menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari 

pengguna atau pemasang reklame dalam dalam membayar pajak dan sanksi yang 

diberikan kepada para pelanggar tidak tegas. Penelitian yang dilakukan Atteng 
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(2016) menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah karena masih banyak pajak – pajak lain yang menyumbangkan lebih 

besar dari pajak reklame. 

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 menunjukkan bahwa berkembangnya Kabupaten/Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta membuat penerimaan Retribusi Daerah tidak 

meningkat dan tidak memberikan pemasukan berarti terhadap pendapatan asli 

daerah. 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. 

Dalam hal pelaksanannya banyak kecurangan yang terjadi sehingga petugas 

dilapangan dapat dengan mudah melakukan kecurangan dan melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan di berbagai jenis retribusi daerah karena kurangya faktor 

pengawasan yang diberikan, lemahnya mekanisme yang diatur dan tidak tegasnya 

sanksi yang diberikan bagi para pelanggar peraturan. 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 
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itu, pemerintah belum sepenuhnya melakukan transparansi dan profesional dari 

kinerja yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat belum memiliki 

rasa aman, nyaman, mudah dan kepuasaan.  

Terlebih lagi jika dilihat dari tahun pengamatan terjadi ketidakstabilan nilai 

realisasi Retribusi Daerah yang ada di masing masing Kabupaten/Kota di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak meningkatkan penerimaan terhadap 

pendapatan asli daerah serta masih banyak hasil pengelolaan lain yang 

penerimaannya lebih tinggi dibandingkan dengan Retribusi Daerah yang ada di 

setiap pemerintah Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Langi (2014) 

menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah karena tingkat realisasi yang belum bisa mencapai atau melebihi target yang 

ditetapkan dari penerimaan retribusi daerah. Penelitian yang dilakukan Pondaag 

(2016) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah. Hal ini dikarenakan masih banyak objek retribusi yang belum memadai 

untuk diadakan pungutan retribusi sehingga penerimaannya tidak maksimal. 

 


