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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi karena masalah tebatasnya dana untuk penyelenggaraan  

pembangunan sering terjadi disetiap daerah. Oleh karena itu, diberlakukanya undang-undang 

otonomi daerah atau dikenal pula dengan istilah Desentralisasi Fiskal. Dengan 

diberlakukannya desentralisasi fiskal, maka daerah diberi kebebasan untuk mengatur sistem 

pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing. 

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 

pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. (2) Untuk mengetahui pengaruh 

Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. (3) Untuk mengetahui pengaruh Retribusi 

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. (4) Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi 29 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dan dianalisis menggunakan 

regresi linier berganda dengan menggunakan sofware SPSS for windows versi 23. Hasil 

penelitian ini adalah secara parsial (1) Variabel Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, (2) Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, dan (3) Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

(4) Adapun secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi 

Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 
KATA KUNCI  : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
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I. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pembangunan di 

daerah memerlukan sumberdaya 

diantaranya ketersediaan dana. 

Masalah terbatasnya dana untuk 

penyelenggaraan pembangunan sering 

terjadi disetiap daerah. Oleh karena 

itu, dengan berlakunya undang-undang 

otonomi daerah pemerintah daerah 

diharuskan lebih aktif dan mandiri 

dalam menggali sumber-sumber 

pendapatan daerahnya yang sangat 

potensial serta ketergantungan 

terhadap bantuan pusat harus 

seminimal mungkin. 

PAD sangat berperan dalam 

mendukung kemajuan suatu daerah. 

Oleh sebab itu pemerintah harus 

bersikap bijak dalam menerapkan 

peraturan tentang PAD terutama 

mengenai pemungutan pajak daerah, 

retribusi daerah agar sumber daya 

yang ada dapat termanfaatkan dengan 

maksimal untuk kepentingan bersama. 

Dalam kebijakan mengenai pungutan 

pajak daerah telah diatur berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda), yang 

diupayakan tidak berbenturan dengan 

pemungutan pusat. 

Menurut Siahaan (2016:298), 

Pajak hotel dan pajak restoran 

merupakan jenis-jenis pajak daerah 

yang potensinya semakin berkembang 

seiring dengan makin diperhatikannya 

komponen pendukung yaitu sektor 

jasa dan pariwisata dalam kebijakan 

pembangunan daerah. Adapun 

Menurut Domai (2010:216), 

menjelaskan retribusi adalah 

pembayaran wajib dari penduduk 

kepada negara karena adanya jasa 

tertentu yang di berikan oleh negara 

bagi penduduknya secara perorangan. 

Hal ini mendorong semakin 

berkembangnya pembangunan hotel 

dan restoran di Kabupaten/Kota Jawa 

Timur yang kemungkinan akan 

menjadi faktor-faktor penunjang 

pendapatan daerah yang semakin pesat 

nantinya dan meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan suatu 

daerah. Tetapi pada kenyataannya 

masih timbul banyak fenomena 

ataupun kejadian diantaranya adanya 

kendala dalam sistem pemungutannya 

karena pemungutan yang diterapkan 

untuk pajak hotel dan pajak restoran 

adalah sistem perhitungan pajaknya 

dilakukan perhitungan pajak sendiri 

dan dibutuhkan kejujuran wajib pajak 

dalam melaporkan omsetnya. Adapun 

permasalahan yang terjadi yaitu masih 

ada beberapa wajib pajak yang tidak 

jujur dalam melaporkan omsetnya. 

Adapun masalah retribusi daerah yang 

muncul yaitu kurangnya pencapaian 
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realisasi retribusi daerah yang tidak 

dapat mencapai targetnya karena 

terlalu tinggi target yang dianggarkan 

sedangkan realisasi yang diterima 

masih dibawah target. 

 Tujuan adanya pajak daerah dan 

retribusi daerah adalah untuk 

mendorong perekonomian di 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

melalui pembangunan sarana 

prasarana yang menunjang 

perekonomian. Dengan adanyan 

pembangunan tersebut diharapkan 

perekonomian dapat berkembang dan 

tujuan akhirnya adalah kesejahteraan 

masyarakat. Potensi lokal yang 

dimiliki setiap kabupaten/kota Jawa 

Timur sangat memadai untuk digali 

dan lebih dikembangkan 

pengelolaannya. Apalagi Jawa Timur 

dikenal sebagai pusat kawasan timur 

Indonesia yang memiliki signifikansi 

perekonomian yang cukup tinggi. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Retribusi daerah terhadap 

Pendapatan Daerah (PAD) Provinsi 

Jawa Timur Periode penelitian 

tahun 2014-2016.” 

 

 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif yaitu 

pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berupa angka-

angka atau data yang dapat 

dihitungserta dapat dianalisis secara 

sistematis dengan menggunakan 

statistik Sugiyono (2016:13). 

Adapun teknik  penelitian  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  

yaitu  dengan menggunakan teknik 

kulitatif deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2014:3), Penelitian 

deskriptif merupakan Penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu 

dengan variabel lain.  

Penelitian ini dilakukan pada 

Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan (DJPK)  Provinsi Jawa 

Timur. Data penelitian  laporan 

realisasi APBD diperoleh dari situs 

Direktorat Jendral Keuangan Daerah 

Departemen dalam Negeri 

(www.djpk.depkeu.go.id). Penelitian 

ini dilakukan selama tiga bulan, 

terhitung mulai bulan April sampai 

dengan bulan Juni 2018. 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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Populasi  dalam penelitian ini 

adalah kabupaten dan kota yang 

berada di Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur yang berjumlah 38 

Kabupaten/Kota sejak tahun 2014-

2016. Sedangkan sampel pada 

penelitian ini ditentukan secara 

porposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu Sugiyono 

(2014:218-219). Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan dengan metode 

purposive sampling, maka jumlah 

Kabupaten/Kota yang dijadikan 

sampel sebanyak sebanyak 29 

sampel sehinggga didapat 29 x 3 = 

87 anggota sampel.  

Data penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berupa 

data sekunder, yaitu sumber yang 

tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah Laporan 

Realisasi APBD tahun 2014-2016 

tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Retribusi Daerah. Dengan cara 

mengunjungi situs resmi 

(www.djpk.depkeu.go.id). 

Teknik Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier 

berganda dengan memenuhi syarat 

uji asumsi klasik diantaranya: uji 

normalitas, uji autokolerasi, uji 

multikolinieritas, dan uji 

heteroskedastisitas dengan bantuan 

program komputer SPSS version 23 

for windows. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A.  Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui apakah tedapat 

pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen dengan variabel 

dependen , maka digunakan model 

regresi linier berganda. 

Tabel 1 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

n) 

8549412

7724,922 

1134678

5342,747 
 

Pajak 

Hotel 
-7,176 3,422 -,123 

Pajak 

Restora

n 

19,740 4,171 ,360 

Retribu

si 

Daerah 

4,723 ,475 ,660 

a. Dependent Variable: PAD 

Sumber: Output SPSS Versi 23 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka 

didapat persamaan  regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 85494127724,922 - 7,176X1 + 

19,740X2 + 4,723X3 + € 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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Berikut hasil pengujian secara 

hipotesis secara parsial menggunakan 

uji t yang nilainya dibandingkan 

dengan signifikansi 0,05 atau 5%. 

Tabel 2 

Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS Versi 23 

Berikut hasil pengujian  hipotesis 

secara simultanmenggunakan uji F 

yang nilainya dibandingkan dengan 

signifikan 0,05 atau 5% 

Tabel 3 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Sumber: Output SPSS Versi 23 

 

1. Pengaruh Pajak Hotel Secara 

Parsial Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel pajak hotel 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. Adapun 

dari hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi 

variabel pajak hotel sebesar 0,039. 

Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 

sehingga hipotesis H0 ditolak dan 

Ha diterima yang berarti secara 

parsial pajak hotel berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. 

Pajak Hotel berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak hotel di 

Kabupaten/kota di Jawa Timur 

maka semakin tinggi pajak hotel 

maka semakin rendah pendapatan 

asli daerah. karena jika tarif pajak 

naik maka konsumen akan 

berkurang sehingga berdampak 

pada menurunnya pendapatan asli 

daerah. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian dari Pujihastuti 

dan Tahwin (2016), dari 

penelitian tersebut dapat kita 

ketahui bahwa pajak hotel 

mempengaruhi pendapatan Asli 

daerah secara signifikan. 
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2. Pengaruh Pajak Restoran 

Secara Parsial Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Hasil pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa secara 

parsisal variabel pajak retoran 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi variabel pajak 

restoran sebesar 0,000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 

sehingga hipotesis H0 ditolak dan 

Ha diterima yang berarti secara 

parsial pajak restoran berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. 

Pajak restoran berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak tempat 

restoran maka semakin diminati 

masyarakat yang juga akan 

meningkatkan pendapatan pajak 

restoran yang pada akhirnya juga 

akan meningkatkan pendapatan 

asli daerah. jadi semakin tinggi 

pajak restoran semakin tinggi pula 

pencapaian pajak daerah. Adapun 

pajak daerah juga akan 

berdampak pada meningkatnya 

pendapatan asli daerah. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian dari Aznedra 

(2017), dari penelitian tersebut 

dapat kita ketahui bahwa pajak 

restoran mempengaruhi 

pendapatan Asli daerah secara 

signifikan. 

 

3. Pengaruh Retribusi Daerah 

Secara Parsial Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Hasil pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa secara 

parsisal variabel Retribusi Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. Adapun 

dari hasuil penelitian dapat 

diketahui nilai signifikansi 

variabel Retribusi Daerah sebesar 

0,000. Nilai tersebut lebih kecil 

dari 0,05 sehingga hipotesis H0 

ditolak dan Ha diterima yang 

berarti secara parsial Retribusi 

Daerah berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Retribusi daerah berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi penerimaan 

retritribusi daerah Kabupaten/kota 

di Jawa Timur maka semakin 
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tinggi pula pendapatan asli 

daerah. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian dari Kusuma 

dan Wirawati (2013), dari 

penelitian tersebut dapat kita 

ketahui bahwa Retribusi Daerah 

mempengaruhi pendapatan Asli 

daerah secara signifikan. 

 

4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Retribusi Daerah 

Secara SimultanTerhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Hasil dari pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel pajak hotel, 

pajak restoran, dan retribusi 

daerah berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Adapun dari hasil penelitian dapat 

diketahui diketahui bahwa nilai 

signifikan uji F sebesar 0,000 

yang artinya lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yaitu 0,05. 

Sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pajak daerah, 

pajak hotel, dan retribusi daerah 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

B. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Retribusi Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur periode tahun 2014-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka pada bagian akhir 

penelitian ini penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pajak hotel sebesar 

0,039 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan pajak hotel secara 

parsial berpengaruh signifikan 

positif terhadap pendapatan asli 

daerah artinya jika semakin tinggi 

pendapatan pajak hotel semakin 

tinggi pula pencapaian pajak 

daerahnya yang pada akhirnya 

juga akan berdampak pada 

meningkatnya pendapatan asli 

daerah. 

b. Berdasarkan pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pajak restoran sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan pajak restoran secara 

parsial berpengaruh signifikan 

positif terhadap pendapatan asli 

daerah artinya jika semakin tinggi 
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pendapatan pajak restoran 

semakin tinggi pula pencapaian 

pajak daerahnya yang pada 

akhirnya juga akan berdampak 

pada meningkatnya pendapatan 

asli daerah. 

c. Berdasarkan pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi retribusi daerah 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan secara parsial 

retribusi daerah berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

pendapatan asli daerah artinya 

jika semakin tinggi penerimaan 

retribusi daerah Kabupaten/Kota 

di Jawa Timur maka sekain tinggi 

pula pendapatan asli daerahnya. 

d. Berdasarkan pengujian secara 

simultan menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi pajak hotel, 

pajak restoran, dan retribusi 

daerah sebesar 0,000 < 0,05 dapat 

disimpulkan secara simultan pajak 

hotel, pajak restoran, dan retribusi 

daerah berpengaruh signifikan 

positif terhadap pendapatan asli 

daerah, hal ini berarti jika diuji 

secara bersama-sama maka 

variabel independen tersebut 

berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan  hasil  pembahasan  

dan  kesimpulan  pada  penelitian  

yang diatas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Jawa Timur 

sebaiknya berkonsentrasi untuk 

meningkatkan penerimaan baik 

dari pajak hotel, pajak restoran, 

dan retribusi daerah dengan cara 

mengadakan sosialisasi 

mengenai potensi daerah yang 

dimiliki agar masyarakat dan 

investor lebih tertarik 

menanamkan modalnya, karena 

penerimaan pajak hotel, pajak 

restoran, dan retribusi daerah 

masih bisa terus di tingkatkan 

supaya bisa meningkatkan 

pendapatan asli daerah 

kabupaten/kota di Jawa Timur. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian  ini  hanya  

meneliti  tiga  tahun  

pengamatan, serta pembahasan 

mengenai pendapatan asli daerah 

hanya berfokus pada 3 variabel 

penelitian yaitu pajak hotel, 

pajak restoran, dan retribusi 

daerah. Oleh sebab itu, untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan 
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dapat menambah periode tahun, 

jumlah sampel tidak hanya  pada  

kabupaten/kota  di Jawa  Timur  

saja, dan menggunakan variabel 

penelitian yang lebih luas lagi, 

karena bisa saja hasil yang 

diperoleh berbeda. 

 

V. DAFTAR PUSTAKA  

Aznedra. 2017. Pengaruh 

Kontribusi Penerimaan 

Pajak Hotel Dan Pajak 

Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Di Wilayah Kota Batam 

Tahun 2012-2014 (Studi 

Kasus Dinas Pendapatan 

Asli Daerah di Kota 

Batam). (Online) 6 (2): 

235-255, tersedia: 

https://www.journal.unrika

.ac.id, diunduh 26 April 

2018. 

Domai, T. 2010. Manajemen 

Keuangan Publik. Malang: 

Universitas Brawijaya. 

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi 

Analisis Multivariate 

dengan Program SPSS 

Edisi Ketujuh, Semarang: 

Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

Iswaril, Beny. 2017. Realisasi 

penerimaan pajak hotel, 

pajak restoran, Retribusi 

Daerah, dan Pendapatan 

Asli daerah. tersedia: 

www.djpk.depkeu.go.id. 

Diakses: 04 Juni 2018. 

Kusuma, Md. K.A.A, dan P. 

Wirawati. 2013. Analisis 

Pengaruh Penerimaan 

Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah 

Terhadap Peningkatan 

PAD Sekabupaten/Kota Di 

Provinsi Bali. E-Jurnal 

Akuntansi Universitas 

Udayana, (Online), 5 (3): 

574-585, tersedia: 

https://ojs.unud.ac.id, 

diunduh 26 April 2018. 

Pujihastuti, E.L. dan M. Tahwin. 

2016. Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak 

Parkir, Pajak Galian C 

Dan Pajak Sarang Burung 

Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Di Kabupaten 

Pati.(Online) 3 (01): 32-

51, tersedia: 

http://journal.stie-

yppi.ac.id, diunduh 8 Mei 

2018. 

Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak 

Daerah dan Retribusi 

Daerah: Edisi Revisi. 

Jakarta: Rajawali Pers. 

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D.. Bandung: 

CV.Alfabeta. 

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian 

Pendidikan ( pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D edisi terbaru). 

Bandung: CV.Alfabeta. 

 

https://www.journal.unrika.ac.id/
https://www.journal.unrika.ac.id/
http://www.djpk.depkeu.go.id/
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7422/5671
http://journal.stie-yppi.ac.id/
http://journal.stie-yppi.ac.id/

