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Abstract 

This research aim to analyze the factors that effect tax revenues the in 

Kerinci District since 2000 – 2016. The type of data used in this study is secondary 

data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), tax management agencies 

and levies (BPPRD) and journals as research supporters. Regression method used is 

doubled linear regression method (Ordiniary Least Squre) using Eviews 9 software 

tool.The results of this study indicate there is influence together - variables PDRB 

and Total Population to Local Taxes. R-value has a value of 0.918718 which means 

91.87 percent of local taxes are affected by GDP and Population. While the 

remaining 8.13 percent is explained by other variables outside the model used. 

GRDP has a positive and significant influence on Local Tax while the number of 

population has a negative and significant influence on Local Taxes in Kerinci 

District 2000 - 2016. 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor apa saja yang 

mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kerinci tahun  2000 – 

2016.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi 

Daerah (BPPRD) dan jurnal sebagai pendukung penelitian. Metode regresi yang 

digunakan adalah metode regresi linier berganda (Ordiniary Least Squre) 

menggunakan alat bantu software Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 

pengaruh bersama – sama variabel PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak 

Daerah. nilai R –squared memiliki nilai sebesar 0,918718 yang berarti 91,87 persen 

pajak daerah dipengaruhi oleh PDRB dan Jumlah Penduduk. Sedangkan 8,13 persen 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang digunakan. PDRB memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah sedangkan Jumlah penduduk 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten 

Kerinci Tahun 2000 – 2016. 

Kata Kunci : Pajak Daerah, PDRB dan Jumlah Penduduk.    
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PENDAHULUAN 

Kebijakan otonomi daerah menghendaki masing-masing daerah dituntut 

untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat 

membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan 

daerah serta dapat menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang. 

Sehubungan dengan adanya era otonomi daerah, pemerintah daerah mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahnya menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, bahwa efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah 

perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubngan antara susunan 

pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman pemerintah daerah, peluang dan 

tantangan persaingan gobal dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya 

kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah didasarkan atas 

perbedaan pendapatan asli daerah dan setiap daerah harus mampu meningkatkan 

pendapatan asli daerah dan ada perbedaan pendapatan asli daerah akan menimbulkan 

kesenjangan. Kesenjangan itu terjadi karena masih belum optimalnya usaha daerah 

untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi daerah dan masih 

rendah ketersediaan dana bagi pembiayaan pembangunan di daerah yang 

bersangkutan. Pada sisi lain pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan 

dengan beriorentasi pada terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal. 

Perekonomian mandiri dan handal ditandai dengan peningkatan kemakmuran rakyat 

yang semakin merata, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan stabilitas 

pembangunan yang mantap. Sejalan dengan ini maka potensi dan sumber daya 

pembangunan yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien guna meningkatkan 

pembangunan. 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka sumber 

penerimaan daerah terdiri dari (1) pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, (3) 

lain – lain pendapatan terdiri dari hibah dan pendapatan dana darurat. Sejalan dengan 

kemampuan keuangan daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber 

penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri 

dari (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil penggolongan kekayaan daerah 

yang dipisahkan , (4) lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Kabupaten Kerinci mempunyai potensi yang sangat besar dalam 

meningkatkan penerimaan daerah, Kabupaten Kerinci memiliki potensi di sektor 

pariwisata yang cukup baik, dengan mengembangkan pariwisata-pariwisata  yang 

ada di Kabupaten Kerinci tentu saja akan dapat menarik wisatawan dari dalam 

maupun luar daerah Jambi, dengan banyaknya wisatawan yang berdatangan dari 

dalam maupun luar Provinsi Jambi tentu saja akan menambah penerimaan dari 

daerah itu sendiri. Akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih kurang 

peduli dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci,. Kabupaten Kerinci 

sebagai daerah otonomi, kebutuhan terhadap dana dalam melaksanakan 

pemerintahan tentulah sangat besar, sementara sumber-sumber penerimaan daerah 

sendiri relatif masih kecil.  Akibat dari keadaan tersebut, ketergantungan pemerintah 

Kabupaten Kerinci terhadap pemerintah pusat sangat besar. Untuk itu perlu 

dilakukan kajian dan analisis terhadap keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci 

untuk dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dimasa 

yang akan datang.  



 
 

Berdasarkan dari data 10 (sepuluh) tahun terakhir, produk domestik regional 

bruto Kabupaten Kerinci berdasarkan harga konstan selalu mengalami peningkatan. 

Secara rata-rata produk domestik regional bruto setiap tahunnya sebesar 

Rp.1.138.667.164,44. Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci dari tahun 2006 sampai 

dengan 2015 mengalami fluktuasi,di tahun 2006 sebanyak 311.354 jiwa kemudian 

menurun di tahun 2007 sebesar 310.093 jiwa dan mengalami kenaikan sampai tahun 

2013 sebesar 236.762  jiwa dan pada tahun 2014 jumlah penduduk kembali menurun 

sebesar 234.003 jiwa kemudian naik pada tahun 2015 sebesar 234.882 jiwa. 

Penurunan jumlah penduduk yang sangat drastis terjadi pada tahun 2008 yaitu 

sebesar 227.519 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Kerinci dimekarkan 

menjadi 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dengan 

demikian maka sebagian penduduk wilayah Kabupaten Kerinci pindah domisili ke 

wilayah Kota Sungai Penuh.  Dilihat dari tingkat inflasi yang terjadi  mengalami 

fluktuasi pada tahun . Rata-rata realisasi pajak daerah Kabupaten Kerinci setiap 

tahunnya sebesar Rp. 5.383.836.573,39. Sumbangan penerimaan pajak daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna mendorong 

pelaksanaan pembangunan dan membiayai penyelengaraan pemerintah khususnya di 

Kabupaten Kerinci.pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu terus 

disempurnakan agar penerimaan daerah makin meningkat dan pengeluaran daerah 

makin terkendali, terarah, efektif dan efisien. Maka usaha-usaha yang dilakukan 

pemerintah dalam meningkatkan penerimaan keuangan daerah tidak dapat berjalan 

dengan baik tanpa memperhatikan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pajak 

daerah, dengan kata lain realisasi pendapatan pajak daerah perlu disempurnakan 

seefektif mungkin agar sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah 

Kabupaten Kerinci. 

Berdasarkan data di atas, maka yang menjadi persoalan apakah produk 

domestik regional bruto, jumlah penduduk dan tingkat inflasi dapat mendorong 

peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kerinci. Hal ini perlu dilakukan 

kajian lebih lanjut agar pemerintah Kabupaten Kerinci dapat menetapkan kebijakan 

apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, sehingga penerimaan daerah 

yang bersumber dari pajak daerah dapat lebih ditingkatkan.  

METODE 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.data 

sekunder ini merupakan data tahunan selama 17 (tujuh belas) tahun. Data yang 

digunakan adalah realisasi pajak daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan 

jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Kerinci. 

Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah berasal dari : 

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. 

2. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci. 

3. Kantor pemerintah Kabupaten Kerinci. 

4. Intansi lain yang terkait penelitian ini. 

Alat Analisis 

 Adapun alat analisis yang digunakan yaitu : 

1. Untuk mengetahui pekembangan penerimaan pajak daerah, jenis-jenis pajak 

daerah, di kabupaten kerinci digunakan rumus yang di kembangkan oleh 

supangat (2007) sebagai berikut :  



 
 

LPPPD = 
         

     
 x 100%    ..................................................  (1) 

Dimana : 

LPPPD : laju perkembangan penerimaan pajak 

PDn  : pajak daerah pada tahun tertentu 

PDn-1  : pajak daerah pada tahun sebelumnya 

2. Untuk mengetahui efektifitas pajak daerah menggunakan rumus : 

Efektifias pajak daerah = 
                          

            
        ......... (2) 

adapun standar untuk mengukur efektifitas adalah : 

a. koefisien efektifitas dibawah 60% : tidak efektif 

b. koefisien 60%-80%   : kurang efektif 

c. koefisien 80%-90%   : cukup efektif 

d. koefisien 90%-100%  : efektif 

e. koefisien efektif diatas 100% : sangat efektif 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 

daerah digunakan rumus regresi berganda, yaitu : 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + e  .......................................  (3) 

Dimana : 

Y = Pajak Daerah  

β1 X1 = ProdukDomestik Regional Bruto 

β2 X2 = JumlahPenduduk 

β0 = Konstanta 

e  = error 
 

Uji Hipotesis  

Uji signifikansi merupakn prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran 

atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari penelitian. Ide dasar yang 

melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari suatu 

sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengubah H0 

dibuat berdasarkan nulai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (gujarati, 

1995). 

 

Uji F-Statistik 
Uji F Statistik yaitu pengujian signifikan atau tidaknya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat, dilihat dengan rumus sebagai berikut : 

F = 
       ⁄

           ⁄
   ....................................... (4) 

Dimana : 

r
2
 = koefisien determinasi 

k = banyaknya variabel independent 

n = banyaknya pengamatan 

Koefisien determina F
2
 menunjukkan besarnya kemampuan atau besarnya 

sumbangan variabel bebas terhadap variasi atau naik turunnya dalam menerangkan 

variabel terikat model regresi kemudian sebagai r
2
 untuk menguji keeratan hubungan 

kedua variabel tersebut. 

 



 
 

Uji t (t test) 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial seberpa besar pengaruh tingakat 

signifikan variabel independent bebas terhadap variabel terikat (devendent). 

Nilai t-hitung dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

    
  

       
 ............................................  (5) 

Dimana : 

 b = koefisien regresi 

 Se = simpangan baku atau standar error 

 Nilai t-hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-tabel pada derajat 

bebas (df) dengan tingkat keyakinan tertentu dengan keputusan sebagai berikut : 

1. Ho : β = 0 ; berarti tidak ada pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent. 

2. Ho : β ≠ 0 ; berarti ada pengaruh variabel dependent terhadap variabel 

independent. 

Jika t-hitung < t-tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak,dengan artian tidak 

ada pengaruh positf antara produk domestik bruto dan jumlah penduduk terhadap 

pajak daerah di Kabupaten Kerinci tahun 2000-2016. Jika t-hitung > t-tabel maka Ho 

ditolah dan Ha diterima, dengan artian ada pengaruh positif antara produk domestik 

bruto dan jumlah penduduk terhadap pajak daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 

2000-2016. 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam 

masalah yag berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (goodnes of fit) 

digunakan koefisien determinasi (R
2
). Koefisien determinasi (R

2
) merupakan angka 

yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tidak bebas 

(Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X).  

Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut ῩΣŶ 

R2 = Σ(Ŷ - Ῡ)2  ..............................................   (6) 

Σ (Yi - Ῡ)2  .....................................................   (7) 

 Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Operasional variabel 

Untuk memudahkan dalam menganalisis variabel – variabel yang diteliti 

dalam analisis ini, maka variabel yang diteliti diberikan batasan sebagai berikut : 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk domestik regional bruto adalah hasil produksi Kabupaten Kerinci 

yang tercermin dari hasil produksi setiap sektor ekonomi, yang dihitung 

berdasarkan harga berlaku (dalam juta rupiah). 

2. Jumlah Penduduk 

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di 

wilayah geografis kabupaten kerinci selama enam bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap di 

kabupaten kerinci, yang diukur dalam satuan jiwa. 



 
 

3. Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah nilai pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan 

peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dalam 

satuan rupiah. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Kerinci 

 Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perkembangan 

penerimaan pajak daerah berperan dalam rencana peningkatan pendapatan daerah 

Kabupaten Kerinci agar tidak telalu tegantung terhadap pemerintah pusat. Pajak 

daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan juga yang 

besar guna pelaksanaan pembangunan, sangat diharapkan untuk memperkuat 

kemandirian pemerintah daerah dalam memacu perkembangan pendapatan daerah. 

Secara absolut realisasi pajak daerah Kabupaten Kerinci mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat selama tahun pengamatan tahun 

2000 – 2016 penerimaan pajak daerah Kabupaten Kerinci rata – rata pertahunnya 

sebesar 14,09 persen. 

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Kerinci 

Tahun 2000  –  2016. 

 
Tahun Pajak Daerah (Rp) Perkembangan (%) 

2000 1.221.991.926 - 

2001 1.712.686.970 5,59 

2002 1.842.152.699 7,55 

2003 2.036.351.090 10,54 

2004 2.412.668.179 18,47 

2005 2.501.309.671 3,67 

2006 2.614.427.009 4,52 

2007 3.773.215.506 44,32 

2008 4.398.544.297 16,57 

2009 4.303.960.912 -2,15 

2010 4.670.603.388 8,51 

2011 3.956.736.916 -15,28 

2012 6.163.363.978 55,76 

2013 5.897.981.146 -4,30 

2014 7.884.577.611 33,68 

2015 8.263.559.533 4,80 

2016 11.005.025.803 33,17 

Rata – Rata 14,09 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Berdasarkan data yang diperlihatkan pada tabel 1 realisasi pajak daerah 

selama tahun 2000 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi dengan rata – rata 

perkembangan sebesar 14,09 persen. Berdasarkan tabel diatas terlihat perkembangan 

pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan penerimaan sebesar Rp 

6.163.363.978 atau meningkat sebesar 55,76 persen dari tahun sebelumnya. 

perkembangan penerimaan pajak daerah selanjutnya terjadi pada tahun 2007 dengan 



 
 

perkembangan sebesar Rp 3.773.215.506 atau sebesar 44,32 persen dari tahun 

sebelumnya. Perkembangan pajak daerah terbesar selanjutnya terjadi pada tahun 

2014 sebesar Rp 7.884.577.611 atau 33,68 persen.hal ini disebabkan oleh adanya 

penambahan komponen pajak yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan kemudian 

pajak BPHTB dan PBB yang masing – masing memberikan kontribusi besar pada 

pajak daerah.sedangkan pertumbuhan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2011 

yaitu hanya sebesar Rp 3.956.736.916 atau menurun sebesar -15,28 persen dari tahun 

sebelumnya, penurunan penerimaan pajak daerah disebabkan akibat semakin 

berkurangnya daya beli masyarakat terjadi pada pajak bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan (BPHTB) dan reklame. Penerimaan pajak BPHTB berkurang karena 

daya beli masyarakat terhadap properti tanah dan bangunan itu menurun dan juga 

terjadi pada jenis pajak reklame yang mengalami penurunan pendapatan pasca 

adanya larangan iklan rokok dalam pajak reklame, begitu iklan tersebut tidak 

diperbolehkan otomatis penerimaan akan turun sehingga berimbas terhadap 

penerimaan pajak daerah itu sendiri. 

Perkembangan Penerimaan Komponen – Komponen Pajak Daerah Kabupaten 

Kerinci Tahun Anggaran 2000 – 2016 

 Komponen – komponen pajak daerah merupakan potensi – potensi yang ada 

di dalam suatu daerah tertentu, dimana berperan dalam meningkatkan penerimaan 

daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang nantinya digunakan dalam proses 

pembangunan daerah, terutama Di Kabupaten Kerinci. Berikut ini dapat dilihat 

perkembangan penerimaan jenis – jenis pajak di daerah Kabupaten Kerinci Periode 

2000 – 2016 sebagai berikut : 

a. Perkembangan Pajak Hotel 

 Jenis penerimaan pajak hotel berasal dari rumah penginapan, losmen, rumah 

kos yang berada di daerah Kabupaten Kerinci. Perkembangan pajak hotel sepanjang 

tahun 2000 – 2016 sangat berfluktuasi dengan rata – rata perkembangan sebesar -

1,31 persen. 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa perkembangan pajak hotel pada 

tahun 2000 – 2016 mengalami fluktuasi. Perkembangan pajak hotel tertinggi terjadi 

pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 53.156.400 atau meningkat sebesar 118,34 persen. 

Kemudian perkembangan pajak hotel tertinggi selanjutnya terjadi pada tahun 2015 

sebesar Rp 10.145.500 atau meningkat sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya. 

Perkembangan tersebut disebabkan karena berkembangnya hotel yang di kabupaten 

kerinci yang diikuti bertambahnya jumlah pengunjung yang menginap di hotel. 

Perkembangan penerimaan pajak hotel terkecil terdapat pada tahun 2010 yaitu 

sebesar Rp 24.345.450 atau menurun hingga -59,52 persen dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya pemekaran yang terjadi di 

Kabupaten Kerinci menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai 

Penuh sehingga sebagian penduduk yang berdomisili di Kabupaten Kerinci pindah 

ke Kota Sungai Penuh dan terjadi pengurangan penerimaan pajak hotel. kemudian 

perkembangan pajak hotel terkecil selanjutnya terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 

Rp 16.433.250 atau menurun sebesar -51,06 persen dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 



 
 

Tabel 2. Perkembangan Pernerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Kerinci  

Periode  2000 – 2016 
Tahun Pajak Hotel (Rp) Perkembangan (%) 

2000 45.177.919 - 

2001 47.662.879 5,50 

2002 49.758.887 4,39 

2003 50.848.182 2,18 

2004 53.462.501 5,14 

2005 55.955.084 4,66 

2006 57.688.447 3,09 

2007 59.901.705 3,83 

2008 60.139.655 0,39 

2009 60.145.180 0,009 

2010 24.345.450 -59,52 

2011 53.156.400 118,34 

2012 33.582.860 -36,82 

2013 16.433.250 -51,06 

2014 8.454.000 -48,55 

2015 10.145.500 20 

2016 10.893.000 7,36 

Rata – rata -1,31 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Perkembangan Pajak Restoran 

Jenis penerimaan pajak restoran ini diperoleh dari restoran – restoran dan 

rumah makan yang ada di Kabupaten Kerinci. Penerimaan pajak restoran di 

Kabupaten Kerinci mengalami fluktuasi dari tahun 2000 – 2016 sebesar 18,61 

persen. 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa perkembangan pajak restoran pada 

tahun 2000 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Perkembangan pajak restoran tertinggi 

di Kabupaten Kerinci terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp 205.580.001 atau 

meningkat sebesar 81,78 persen dari tahun lalu. Kemudian perkembangan pajak 

restoran terbesar selanjutnya terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp 296.529.418 

atau mengalami peningkatan sebesar 44,24 persen dari tahun sebelumnya, kenaikan 

pajak restoran dikarenakan banyaknya pengunjung dari luar Kabupaten Kerinci 

untuk menikmati wisata yang ada di Kabupaten Kerinci dan dampaknya terjadi pada 

penerimaan pajak hotel yang mengalami peningkatan, perkembangan pajak restoran 

terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp 359.503.304 atau menurun sebesar –

20,13 persen dari tahun sebelumnya, kemudian pajak restoran terkecil selanjutnya 

terjadi pada tahun2013 yaitu Rp 794.541.876 atau menurun sebesar -1,03 dari tahun 

sebelumnya. penurunan pajak restoran ini disebabkan karena Kabupaten Kerinci 

dimekarkan menjadi dua wilayah yang mengakibatkan berkurangnya restoran dan 

pengunjung restoran yang ada di Kabupaten Kerinci. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  3. Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Kerinci 

Tahun Anggaran 2000 – 2016 
Tahun Pajak Restoran (Rp) Perkembangan (%) 

2000 111.210.641 - 

2001 113.091.320 1,69 

2002 205.580.001 81,78 

2003 296.529.418 44,24 

2004 341.009.846 15 

2005 359.768.559 5,50 

2006 391.204.507 8,73 

2007 432.455.897 10,54 

2008 450.166.908 4,09 

2009 359.503.304 -20,13 

2010 477.736.754 32,88 

2011 625.773.572 30,98 

2012 802.855.896 28,29 

2013 794.541.876 -1,03 

2014 971.715.005 22,29 

2015 1.187.724.862 22,22 

2016 1.315.906.713 10,79 

Rata – rata 18,61 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Perkembangan Pajak Hiburan 
Penerimaan pajak hiburan di kabupaten Kerinci berasal dari pajak 

penyelenggaraan hiburan, pajak permainan anak – anak, pajak balap kendaraan 

bermotor. Untuk pajak hiburan perkembangannya pajak hiburan sepanjang tahun 

2000 – 2016 adalah sebesar 3,45 persen. 

Berdasarkan tabel 4 penerimaan pajak hiburan dari tahun ketahun mengalami 

fluktuasi. Peningkatan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 

Rp 1.578.104 atau sebesar 40,62 persen dari tahun sebelumnya, kemudian 

peningkatan penerimaan pajak hiburan selanjutnya terjadi pada tahun 2002 yaitu 

sebesar Rp 1.578.104 atau meningkat sebesar 27,76 persen dari tahun sebelumnya, 

peningkatan terjadi dikarenakan banyaknya komponen dari pajak hotel yang 

dikunjungi seperti tempat karaoke, tempat wisata dan tempat rekreasi, pasar malam 

hingga komedi putar. Sedangkan penerimaan pajak hiburan terendah terjadi pada 

tahun 2010 yaitu sebesar Rp 500.000 atau hanya sebesar -83,33 persen. penurunan 

ini disebabkan dimekarkannya Kabupaten Kerinci menjadi dua wilayah sehingga 

berkurangnya pengunjung untuk mengunjungi tempat hiburan dan berkurangnya 

hiburan – hiburan yang ada di Kabupaten Kerinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  4. Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Kerinci 

Periode 2000 – 2016 
Tahun Pajak Hiburan (Rp) Perkembangan (%) 

2000 1.122.177 - 

2001 1.578.104 40,62 

2002 2.016.228 27,76 

2003 2.324.822 15,30 

2004 2.706.729 16,42 

2005 3.030.638 11,96 

2006 3.686.129 21,62 

2007 3.908.450 6,03 

2008 4.431.210 13,37 

2009 4.500.000 1,55 

2010 3.000.000 -33,33 

2011 500.000 -83,33 

2012 1.187.000 137,4 

2013 3.247.152 173,55 

2014 7.700.000 137,13 

2015 8.485.000 10,19 

2016 8.803.600 3,75 

Rata – rata 31,25 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Penerimaan Pajak Reklame 

Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kerinci berasal dari pajak 

papan/bilboard, pajak melekat/stiker, pajak kain. Sepanjang tahun 2000 – 2016 rata – 

rata perkembangan pajak reklame adalah sebesar 29,44 persen. 

Berdasarkan tabel 5 terlihat dari penerimaan pajak reklame dari tahun 2000 – 

2016 mengalami fluktuasi. Perkembangan pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 

2011 dengan realisasi sebesar Rp 33.490.450 atau mengalami peningkatan sebesar 

290,82 persen dari tahun sebelumnya, kemudian perkembangan pajak reklame 

selanjutnya terjadi pada tahun 2016 yang hanya meningkat sebesar 147,63 persen 

dari tahun sebelumnya, peningkatan penerimaan pajak reklame disebabkan oleh 

banyak pemasangan reklame seperti iklan untuk mempromosikan wisata daerah, 

iklan barang dan jasa dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan terkecil terjadi 

pada tahun 2010 yang hanya terealisasi sebesar Rp 8.569.200 atau menurun sebesar –

78,30 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian perkembangan pajak reklame 

terkecil selanjutnya terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya -41,06 persen dari tahun 

sebelumnya. Meningkatnya pajak reklame disebabkan beberapa figur kandidat 

berusaha menarik simpati masyarakat dengan memasang reklame dengan ukuran 

besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  5. Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Kerinci 

Periode 2000 – 2016 
Tahun Pajak Reklame (Rp) Perkembangan (%) 

2000 30.131.251  

2001 30.965.310 2,76 

2002 31.092.431 0,41 

2003 31.657.301 1,81 

2004 32.111.430 1,43 

2005 32.756.003 2,00 

2006 33.211.041 1,38 

2007 33.807.951 1,79 

2008 35.203.461 4,12 

2009 39.489.800 12,17 

2010 8.569.200 -78,30 

2011 33.490.450 290,82 

2012 39.603.450 18,25 

2013 71.606.570 80,80 

2014 89.578.000 25,09 

2015 52.796.015 -41,06 

2016 130.738.820 147,63 

Rata – rata 29,44 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Perkembangan Pajak Penerangan Jalan 

 Penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kerinci berasal dari pajak 

listrik PLN. Rata – rata perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 

2000 – 2016 adalah sebesar 8,92 persen pertahunnya. 

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa peerkembangan pajak penerangan jalan 

dari tahun 2000 – 2016 mengalami fliktuasi. Pertumbuhan penerimaan yang tertinggi 

terjadi pada tahun 2012 dengan realisasi sebesar Rp 3.069.344.995 atau meningkat 

sebesar 110,12 persen dari tahun sebelumnya, kemudian peningkatan penerimaan 

pajak penerangan jalan selanjutnya terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp 

1.889.428.737 atau mengalami peningkatan sebesar 36,14 persen dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan tarif listrik kemudian 

bertambahnya penerangan lampu jalan dibeberapa titik di Kabupaten 

Kerinci.kemudian perkembangan pajak terkecil terjadi pada tahun2011 yaitu hanya 

sebesar Rp 1.460.748.032 atau menurun sebesar -36,53 persen dari tahun 

sebelumnya, kemudian penerimaan tertinggi selanjutnya terjadi pada tahun  2009 

yaitu sebesar Rp 2.556.343.370 atau menurun sebesar –21,66 persen dari tahun lalu, 

penurunan penerimaan pajak penerangan jalan disebabkan oleh sering terjadinya 

pemadaman listrik bergilir dikarenakan kekurangan pasokan listrik. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  6. Perkembangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten 

Kerinci Tahun 2000 – 2016 
Tahun Pajak Penerangan Jalan (Rp) Perkembangan (%) 

2000 1.387.792.462 - 

2001 1.889.428.737 36,14 

2002 2.466.783.190 30,55 

2003 2.956.536.904 19,85 

2004 2.991.521.301 1,18 

2005 3.016.228.434 0,82 

2006 3.324.882.736 10,23 

2007 3.706.729.842 11,48 

2008 3.263.320.961 -11,96 

2009 2.556.343.370 -21,66 

2010 2.301.652.260 -9,96 

2011 1.460.748.032 -36,53 

2012 3.069.344.995 110,12 

2013 2.643.494.038 -13,87 

2014 2.996.913.371 13,36 

2015 3.150.017.520 5,10 

2016 3.085.941.671 -2,03 

Rata – rata 8,92 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Perkembangan Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian 

Gol. C 
Penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Gol. C berasal 

dari pajak kontraktor atau proyek pemerintah daerah. Rata – rata penerimaan pajak 

ini dari tahun 2000 – 2016 adalah sebesar 10,49 persen pertahunnya. 

 

Tabel  7. Perkembangan Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan 

Galian Gol. C Di Kabupaten Kerinci Periode 2000 – 2011 
Tahun Pajak Galian Gol. C (Rp) Perkembangan (%) 

2000 883.825.031 - 

2001 996.340.500 12,73 

2002 1.274.433.085 27,91 

2003 1.585.455.847 24,40 

2004 1.992.885.060 25,69 

2005 2.033.901.705 2,05 

2006 2.633.723.907 29,49 

2007 2.792.800.745 6,03 

2008 1.210.247.931 -56,66 

2009 1.338.979.258 10,63 

2010 1.780.299.723 32,95 

2011 1.782.568.461 0,12 

Rata – rata 10,49 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 



 
 

Berdasarkan tabel 7 terlihat perkembangan penerimaan pajak pengambilan 

dan pengolahan bahan galian Gol. C dari tahun 2000 hingga tahun 2016 mengalami 

fluktuasi. Terlihat perkembangan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian 

Gol. C yang tertinggi pada tahun 2010 dengan realisasi sebesar Rp 1.780.299.723 

atau meningkat sebesar 32,95 persen dari tahun lalu. Kemudian perkembangan yang 

tertinggi selanjutnya terjadi pada tahun 2006 yaitu dengan realisasi sebesar Rp 

2.663.723.907 atau meningkat sebesar 29,49 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini 

disebabkan banyaknya proyek pembangunan yang ada di kabupaten kerinci, 

sehingga pengambilan dan pengolahan material seperti pasir kerikil dan lain – lain 

dikenakan pajak sebesar 20 persen. Sedangkan perkembangan penerimaan pajak 

pengambilan dan pengolahan bahan galian Gol. C yang terkecil terjadi pada tahun 

2008 yaitu dengan realisasi sebesar Rp 1.210.247.931 atau mengalami penurunan 

dari tahun lalunya sebesar -56,66 persen. 

Perkembangan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak baru yang mulai 

berlaku mulai tahun 2010. Penerimaan pajak ini berasal dari pengambilan batu koral, 

krikil kasar, krikil halus, pasir, tanah uruk dan tanah literik. Perkembangan 

penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kerinci hingga 

2016 rata – rata sebesar 29,61 persen. 

Tabel  8. Perkembangan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan Di Kabupaten Kerinci Tahun 2012 - 2016 
Tahun Pajak Mineral Bukan Batu Dan 

Logam (Rp) 

Perkembangan (%) 

2012 2.206.220.877 - 

2013 2.356.101.811 6,79 

2014 3.021.562.493 28,24 

2015 3.019.044.275 -0,08 

2016 5.539.655.240 83,49 

Rata –rata 29,61 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Berdasarkan tabel 8 perkembangan penerimaan pajak mineral bukan logam 

dan batuan yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 5.539.655.240 

atau meningkat sebesar 83,49 dari tahun sebelumnya. Kemudian perkembangan 

pajak mineral bukan logam dan batuan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 

sebesar Rp 3.019.044.275 atau menurun sebesar -0,08 dari tahun lalu. 

Perkembangan Penerimaan Pajak – Pajak Baru 

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 

pendapatan daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang menjadi kewenangan 

pemerintah Kabupaten/Kota menjadi 11 jenis pajak daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  9. Perkembangan Pajak – Pajak Baru Hingga Tahun 2016 
Tahun BPHTB (Rp) Perkembangan (%) PBB (Rp) Perkembangan (%) 

2011 500.000 - - - 

2012 11.755.900 2251,18 - - 

2013 15.803.600 34,43 - - 

2014 28.160.000 78,18 760.494.741 - 

2015 7.089.598 -74,82 836.741.362 10,02 

2016 30.963.025 336,73 890.927.333 6,47 

Rata – rata 525,14  8,25 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Berdasarkan tabel diatas penerimaan perkembangan pajak BPHTB 

mengalami fluktuasi, perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 

30.963.025 atau meningkat sebesar 336,73 persen. Kemudian PBB, penerimaan PBB 

terus meningkat hingga tahun 2016 yaitu sebesar Rp 890.927.333 atau meningkat 

sebesar 6,47 dari tahun sebelumnya. 

Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Kerinci 

Perhitungan tingkat efektivitas ini digunakan untuk mengukur hubungan 

antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah. Koefisien 

efektivitas merupakan hasil rasio antara penerimaan pajak daerah yang telah 

ditentukan. Jika ratio ini lebih atau sama dengan satu maka pemungutan pajak daerah 

di Kabupaten Kerinci relatif sudah efektif. Sebaliknya jika rasio ini kurang dari satu 

maka pemungutan pajak daerah belum efektif. Melalui analisis efektivitas dapat 

diketahui seberapa besar seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil 

mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, disamping itu 

analisis efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang 

berkompeten dalam menentukan besarnya target penerimaan pajak daerah yang harus 

dicapai pada periode yang akan datang. Penargetan realisasi pajak daerah 

dimaksudkan untuk mendorong kinerja pajak daerah, dalam upaya pemerintah 

daerah mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukan nilai efektivitas pemungutan pajak daerah Di Kabupaten Kerinci tahun 

anggaran 2000 - 2016 dapat diketahui sebagai berikut : 

Dari tabel di bawah dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektivitas dari 

pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kerinci untuk tahun anggaran 2000-2016, 

berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri menunjukan 

hasil yang sangat efektif. Selanjutnya diketahui pula, tingkat efektivitas rata - rata 

pertahun adalah 149 %. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata, tingkat efektivitas 

pemungutan pajak daerah Kabupaten Kerinci adalah sangat baik, dan telah mencapai 

target yang diinginkan yang merupakan tingkat keberhasilan pemerintah Kabupaten 

Kerinci dalam melakukan pemungutan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel  10. Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Kerinci Tahun 2000 – 2016 
Tahun Pajak (Rp) Target (Rp) Efektifitas (%) Kriteria 

2000 1.221.991.926 942.564.000 129 Sangat efektif 

2001 1.712.686.970 950.235.000 180 Sangat efektif 

2002 1.842.152.699 985.270.000 186 Sangat efektif 

2003 2.036.351.090 1.005.230.000 202 Sangat efektif 

2004 2.412.668.179 1.250.750.000 192 Sangat efektif 

2005 2.501.309.671 1.545.000.000 161 Sangat efektif 

2006 2.614.427.009 1.970.000.000 132 Sangat efektif 

2007 3.773.215.506 2.220.000.000 169 Sangat efektif 

2008 4.302.528.507 2.520.000.500 170 Sangat efektif 

2009 4.637.345.854 2.742.460.200 169 Sangat efektif 

2010 4.670.603.388 2.820.921.200 165 Sangat efektif 

2011 4.956.736.916 4.361.477.466 113 Sangat efektif 

2012 5.163.363.978 4.426.882.900 116 Sangat efektif 

2013 6.879.981.146 5.343.700.000 128 Sangat efektif 

2014 7.884.577.619 8.887.500.000 88 Cukup efektif 

2015 8.263.559.533 8.120.700.000 101 Sangat efektif 

2016 11.005.025.803 9.360.000.000 117 Sangat efektif 

Rata – rata 149 Sangat efektif 

Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan 

pajak daerah baik secara keseluruhan dan masing-masing jenis pajak daerah 

Kabupaten Kerinci pada tahun anggaran 2000 sampai dengan 2016  sudah sangat 

efektif . dapat diartikan bahwa secara keseluruhan pemungutan pajak daerah di 

Kabupaten Kerinci mampu mencapai target penerimaan pajak daerah pada tujuh 

belas tahun terakhir ini turut meningkatkan penerimaan daerah. Kondisi ini dapat 

dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah setempat dalam menetapkan target dan 

sasaran pajak daerah pada periode selanjutnya. Berikut ini adalah urutan tingkat 

efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kerinci : 

Tabel  11. Nilai Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Kerinci 
No Jenis Pajak Nilai Efektifitas 

(%) 

Kriteria 

1 Pajak Hotel 145 Sangat efektif 

2 Pajak Restoran 177 Sangat efektif 

3 Pajak Hiburan 176 Sangat efektif 

4 Pajak Reklame 135 Sangat efektif 

5 Pajak Penerangan Jalan 121 Sangat efektif 

6 Pajak Galian Gol. C 126 Sangat efektif 

7 Pajak Mineral Bukan Logam Dan 

Batuan 

107 Sangat efektif 

8 BPHTB 113 Sangat efektif 

9 PBB 136 Sangat efektif 

    
Sumber : BPPRD Kabupaten Kerinci (2016) 

Berdasar tabel tersebut, tingkat efektivitas tertinggi adalah pajak restoran  

yaitu sebesar 177 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah restoran 



 
 

dan rumah makan yang ada di Kabupaten Kerinci serta minat masyarakat untuk 

berkunjung ke restoran dan rumah makan sangat tinggi.  

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan hanya sebesar 121 persen. Padahal 

semua penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Kerinci dengan PT. PLN 

membawa dampak positif. Pemungutan pajak ini berjalan dengan baik, teratur, dan 

disiplin. Jika ada wajib pajak yang belum membayar pajak, sanksi PLN berjalan 

dengan tegas. Sehingga hampir dapat dikatakan semua wajib pajak akan melunasi 

pajak tersebut. Sehingga setiap tahunnya target dalam pajak penerangan jalan dapat 

terealisasi. 

Pajak Reklame tingkat efektivitasnya adalah 135 persen. Pemerintah 

Kabupaten Kerinci dalam mencapai target penerimaan pajak ini, banyak kendala di 

lapangan. Biro jasa yang menyewa sewa reklame Pemerintah Kabupaten Kerinci 

terkadang melakukan kecurangan di lapangan. Biro tersebut terkadang membuat 

tampilan yang berbeda dengan apa yang tertulis pada ijin pembuatan reklame. 

Perbedaan tampilan yang seiring dengan kemajuan teknologi tidak dapat diikuti oleh 

peraturan pemerintah yang membawahinya. Kemajuan teknologi yang begitu pesat, 

seringkali membuat pemerintah kelimpungan dalam menghadapinya. Karena untuk 

penyempurnaan peraturan daerah membutuhkan waktu dan biaya yang begitu besar 

sedangkan perkembangan teknologi tak terbatas.  

Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pajak Daerah 

  Pada penelitian ini akan dilakukan analisis serta pembahasan terhadap 

pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan inflasi terhadap pajak daerah kabupaten 

kerinci tahun 2000 – 2016. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda, dengan alat bantu program komputer eviews 9. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

Dependent Variable: PAJAK   

Method: Least Squares   

     
Variable Coefficien

t 

Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 3.46E+09 1.22E+09 2.843718 0.0130 

PDRB 434.4639 63.42849 6.849666 0.0000 

JMLPDK -8590.479 3897.876 -2.203887 0.0448 

          
R-squared 0.928878     Mean dependent var 2.63E+09 

Adjusted R-squared 0.918718     S.D. dependent var 1.28E+09 

S.E. of regression 3.64E+08     Akaike info criterion 42.41966 

Sum squared resid 1.85E+18     Schwarz criterion 42.56670 

Log likelihood -357.5671     Hannan-Quinn criter. 42.43427 

F-statistic 91.42244     Durbin-Watson stat 0.933555 

Prob(F-statistic) 0.000000    

          
 

Dari hasil analisa regresi di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Pajak Daerah =  3455151739.23 + 434.463941525*PDRB -  

8590.47890717*JMLPDK 

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Konstanta sebesar 3455151739.23 : artinya jika PDRB dan JMLPD nilainya 

adalah 0, maka Pajak Daerah nilainya adalah Rp 3.455.151.739.23. 



 
 

Koefisien regresi variabel PDRB sebesar 434.463941525 : artinya setiap 

peningkatan PDRB sebesar Rp1 juta, maka akan meningkatkan Pajak Daerah sebesar 

Rp 434.463941525 juta. Dengan asusmsi variabel lain tetap. 

Koefisien regresi variabel  JMLPD sebesar - 8590.047890717 : artinya setiap 

peningkatan JMLPD sebesar 1 orang, maka akan menurunkan Pajak Daerah sebesar 

Rp 8590.047890717. dengan asumsi variabel lain tetap.  

Hasil Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh semua 

variabel independen secara bersama – sama atau simultan terhadap variabel 

dependen.Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada 

tingkat keyakinan α = 5%. 

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan hasil Uji F 

persamaan diatas yang menggunakan Pajak Daerah sebagai variabel dependen, 

diperoleh F hitung sebesar 91.42244 sedangkan F tabel sebesar 1,76131 ada tingkat 

keyakinan α = 5%. Artinya nilai F hitung > F tabel (91.42244 > 1,76131) maka Ho 

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan PDRB dan 

Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.   

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian hipotesis secara parsial/individu dari masing – masing variabel 

bebas yaitu PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap pendapatan Pajak Daerah 

dilakukan dengan cara Uji t (t test). Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan 

antara nilai t hitung dari setiap variabel bebas dengan nilai t tabel. 

Dari hasil pengujian analisis regresi berganda yang telah dilakukan maka 

diperoleh hasil sebagai berikut :  

PDRB 

  Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai t hitung untuk variabel PDRB 

sebesar 6.849666 dengan signifikansi 0.0000. jika dibandingkan dengan t tabel pada 

derajat bebas (df) = n – k = 17 – 3 = 14, dimana n = banyaknya observasi, dan k = 

banyaknya variabel ( bebas dan terikat), nilai t tabel pada taraf kepercayaan 5% 

adalah 1,76131. Dengan demikian t hitung > t tabel (6.849666 > 1.76131) dan nilai 

signifikansi sebesar 0.0000 (sig < 0,05). Oleh karena itu nilai t hitung > t tabel maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, berarti PDRB  berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Kerinci.  

Jumlah Penduduk 

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai t hitung variabel Jumlah Penduduk 

sebesar 8590.479 dengan signifikansi 0.0448. jika dibandingkan dengan t tabel pada 

derajat bebas (df) = n – k = 17 – 3 = 14, dimana n = banyaknya observasi, dan k = 

banyaknya variabel ( bebas dan terikat), nilai t tabel pada taraf kepercayaan 5% 

adalah 1,76131. Dengan demikian t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, Berarti jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

Pajak Daerah di kabupaten kerinci. 

Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variasi dari variabel bebas dapat 

menerangkan dengan baik variasi dari variabel terikat. Jika R
2
 mendekati nol, maka 

variabel bebas tidak menerangkan dengan baik variasi dari variabel terikatnya. Jika 

R
2
 mendekati satu, maka variasi dari variabel tersebut dapat menerangkan dengan 

baik variabel terikatnya. 



 
 

Dari hasil estimasi di atas diketahui koefisien determinasi (R
2
 ) sebesar 

0.918718. Ini berarti 91% variasi variabel dependen (Penerimaan Pajak Daerah) 

dapat dijelaskan oleh variabel independennya (PDRB dan Jumlah Penduduk), 

sedangkan sisanya (1- R
2
) yaitu 9 %  disebabkan variabel lain yang tidak ada dalam 

model. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil 

beberapa kesimpulan dan saran – saran mengenai analisis penerimaan Pajak Daerah 

di Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2000 – 2016, adalah sebagai berikut : 

Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Kerinci selama tahun anggaran 2000 

– 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana rata – ratanya sebesar 

16,25 persen, jika dilihat dari perkembangan jenis – jenis Pajak Daerah Kabupaten 

Kerinci selama periode 2000 – 2016, perkembangan terkecil terdapat pada pajak 

hotel yaitu sebesar -1,31 persen, hal ini disebabkan adanya pengurangan jumlah hotel 

yang ada di Kabupaten Kerinci yang disebabkan adanya pemekaran yang terjadi di 

Kabupaten kerinci menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai 

Penuh, sehingga sebagian hotel yang ada di Kabupaten Kerinci berpndah ke Kota 

Sungai Penuh dan ini akan mengurangi penerimaan dari pajak hotel itu sendiri. 

Sedangkan perkembangan pajak terbesar Kabupaten Kerinci periode 2000 – 2016 

adalah pajak hiburan yaitu sebesar 31,5 persen. 

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efektivitas pengelolaan pajak 

daerah di Kabupaten Kerinci tahun 2000-2016 adalah sebagai berikut : (1) efektivitas 

pajak hiburan adalah 176 % yang berarti Sangat efektif, (2) efektivitas pajak hotel 

adalah 145 % yang berarti sangat efektif, (3) efektivitas pajak penerangan jalan 

adalah 121 % yang berarti sangat efektif, (4) pajak restoran adalah 177 % yang 

berarti sangat efektif, (5) pajak reklame adalah 135 % yang berarti sangat efektif, (6) 

pajak bahan galian golongan C adalah 126 % yang berarti sangat efektif, (7)  mineral 

bukan batuan dan logam adalah 107 % yang berarti sangat efektif, (8) pajak BPHTB 

adalah sebesar 113 % yang berarti sangat efektif, dan (9) pajak PBB adalah sebesar 

136 % yang berarti sangat efektif. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara simultan, diperoleh Nilai F hitung 

sebesar 91,42244 sedangkan F tabel 3,74 pada tingkat keyakinan α = 5%. Artinya 

nilai F hitung > F tabel (91,42244 > 3,74) maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpilkan bahwa secara simultan PDRB dan Jumlah Penduduk berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kerinci. Secara parsial 

variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di 

Kabupaten Kerinci. Dengan meningkatnya PDRB maka semakin tinggi pula tingkat 

ekonomi daerah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan bisa 

membayar pajak dengan tertib juga memungkinkan daerah untuk menarik pajak yang 

lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian variabel Jumlah Penduduk berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kerinci. Hal 

tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk 

membayar pajak. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran – saran yang dapat ditulis 

penulis berikan adalah Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pelayanan 

prima terhadap wajib pajak, peningkatan professional petugas, peremajaan data 



 
 

dengan pengurusan pajak yang tidak sulit sehingga menimbulkan kesadaran para 

wajib pajak berperan serta dalam pembangunan daerah yang secara tidak langsung 

akan meningkatkan perkembangan pendapatan daerah. 

Untuk tetap mempertahankan tingkat efektivitas, pemerintah Kabupaten 

Kerinci harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemungutan pajak 

dan peraturan pajak yang mengikatnya. Dengan pahamnya masyarakat tentang pajak, 

maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak. Pemerintah juga 

harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan membuat kemudahan 

dalam administrasi perpajakan, sehingga tidak berbelit-belit, mudah dan relatif cepat. 

Dari hasil penelitian terlihat PDRB sangat dominan terhadap penerimaan 

pajak daerah di Kabupaten Kerinci, maka beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten kerinci adalah memprioritaskan sektor – sektor yang 

berpotensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain sektor perdagangan, 

hotel, industri pengolahan serta jasa – jasa, dll. Dengan demikian pemerintah daerah 

dapat menetapkan target pajak daerah secara tepat dengan melihat potensi yang ada 

di Kabupaten Kerinci. 
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