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ABSTRAK    

Retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang perlu diperhatikan pemerintah 
bagaimana cara mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga dapat 
memberikan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi 
penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan 
Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 
serta untuk memprediksi retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Provinsi 
Kalimantan Barat selama lima tahun kedepan ( Tahun 2019 – 2023 ). 

Realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat semakin meningkat hal ini disebabkan antara lain pemerintah mengejar target yang 
telah ditetapkan, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah sudah semakin baik dan 
pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 
melalui retribusi daerah. 

         Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Barat secara umum di katagorikan sangat efektif ada delapan Kabupaten 
yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten 
Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan 
Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan di katagorikan efektif ada dua yaitu Kabupaten 
Sambas dan Kota Singkawang, kemudian di katagorikan cukup efektif ada tiga yaitu 
Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak, hanya satu saja di 
katagorikan kurang efektif yaitu Kabupaten Melawi. 

        Retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Provinsi Kalimantan Barat 
di prediksikan lima tahun kedepan ( Tahun 2019 – 2023 ) mengalami kenaikan hal ini 
disebabkan pemungutan retribusi daerah sudah berjalan dengan baik, Pemerintah daerah 
terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui 
retribusi daerah. 

Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Dan Efektivitas. 

  

                                                             
*
 Ninukdwiastuti12@gmail.com 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

225 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota diharapkan harus terus menggali 
sumber dana dalam hal ini pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sangat 
penting dalam komponen Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Dalam hal ini pihak 
pemerintah daerah harus senantiasa dapat mengembangkan serta memberdayakan 
potensi yang ada di daerahnya masing – masing dengan melihat sumber daya yang 
ada didaerah tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di 
daerahnya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat dapat mendorong 
daerah untuk mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta 
pelaksanaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator 
yang sangat penting dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah 
terutama pada bagian keuangan. Dalam proses optimalisasi Pendapatan asli 
Daerah (PAD) maka pemerintah daerah hendaknya  untuk dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. 

Adapun setiap daerah memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang berbeda-beda, ada daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah sehingga 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah 
yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga kondisi 
tersebut akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). 

Pemerintah daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana penerimaan 
pemerintah yang meliputi penerimaan pajak serta penerimaan lainnya. Menurut 
Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan 
ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun 
tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 
pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam rangka untuk 
meningkatkan pendapatan daerah maka sektor retribusi daerah merupakan hal 
yang sangat besar untuk dapat digali serta dapat diperluas dalam pengelolaannya 
oleh karena retribusi dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah 
daerah. pelaksanaan dan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu 
yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang.  

Pada otonomi daerah setiap Kabupaten/Kota pada masing – masing daerah 
mengeluarkan Perda yang mengatur tentang tata cara ketentuan tentang 
pemungutan retribusi daerah tetapi pada kenyataannya masih terdapat pungutan 
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liar yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan 
pribadi dan tidak melakukan penyetoran pada kas daerah. 

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka 
perlu adanya kebijakan-kebijakan dari daerah dengan membuat peraturan-
peraturan daerah agar dapat tercapai tujuan dalam pemanfaatan pendapatan asli 
Daerah (PAD) untuk penyelenggaraan pemerintah sehingga akan tercapai 
pembangunan ekonomi. 

Retribusi daerah adalah merupakan pembayaran wajib dari penduduk ke 
Negara hal ini dikarenakan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah. 
Dengan pungutan ini maka akan menjadi sumber pendapatan daerah selain pajak 
daerah. Pemerintah harus terus mengoptimalkan pungutan retribusi daerah 
sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Dengan demikian akan 
meningkatkan pembangunan di daerah dan perlu juga ditetapkan kebijakan 
tentang prioritas pembangunan dan lain – lainnya hal ini akan membantu 
pemerintah daerah dalam menetapkan target dari pembangunan.  

Jadi penerimaan retribusi daerah di Kalimantan Barat tahun 2010 – 2014 
masih bersifat fluktuatif tapi ada juga Kabupaten yang setiap tahunnya mengalami 
kenaikan. Dengan ditetapkannya target yang terlalu tinggi oleh pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota maka hal ini akan mengakibatkan realisasi tidak tercapai pada 
akhir tahun. 

Pada daerah – daerah tertentu yang cukup potensial adalah di Kota 
Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya daerah tersebut banyak 
memiliki sektor industri dan pariwisata sehingga tarif retribusi dapat dikenakan. 
Hal ini dapat menjadi masukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Kalimantan Barat. Dengan melihat potensi yang dimiliki maka 
diharapkan kontribusi dari hasil retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Provinsi Kalimantan Barat harus lebih optimal. Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) harus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga daerah 
mampu untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri agar ketergantungan dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang, sehingga daerah 
akhirnya dapat menjadi mandiri. 

Perkembangan penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) kabupaten/Kota 
setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 
2004 tentang pemerintah daerah maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan 
kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kemandirian 
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keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. 

Hal ini dikarenakan potensi pendapatan setiap daerah berbeda-beda 
tergantung dari faktor demografi, ekonomi, social, budaya, geomorfologi dan 
lingkungan. Adakalanya potensi tidak dapat diolah hal ini disebabkan 
keterbatasan sumber daya manusia, permodalan dan peraturan perundangan yang 
membatasi. 

Berdasarkan penjelasan maka penelitian ini akan menguji dan 
menganalisis efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Barat tahun 2010-2014 dan prediksi pertumbuhan retribusi daerah, 
pendapatan asli daerah selama lima tahun kedepan di Kalimantan Barat ( Tahub 
2019 – 2023 ). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
a. Teori ekonomi Pembangunan Daerah 

Pembangunan suatu daerah merupakan salah satu faktor utama yang 
umumnya pembangunan daerah berpangkal pada pembangunan ekonomi. 
Menurut Suryana (2000) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan 
suatu proses perpaduan antara pertumbuhan, jumlah penduduk sera kemajuan 
teknologi. Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau 
gradual tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus – putus. 

Menurut pendapat Jhingan (2000) menyatakan bahwa pembangunan 
ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara 
untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada 
penduduknya. Menurut Swastha (2002)  menyatakan bahwa teori Klasik 
memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu 
keseimbangan(Equilibrium) dan mobilitas factor produksi artinya system 
perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bias mengalir 
tanpa restriksi (pembatasan) oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah 
yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah. Para ekonom 
regional mengatakan factor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah adalah 
lokasi. Pernyataan tersebut masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan 
kawasan industri.  Menurut Tarigan (2005) menyatakan bahwa faktor penentu 
utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah hubungan langsung permintaan 
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akan barang dan jasa dari luar daerah. Model ini didasarkan pada permintaan 
eksternal, bukan internal sehingga akan timbul ketergantungan yang sangat tinggi 
terhadap kekuatan – kekuatan global. 

 

b. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi 

Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah salah satu cara agar 
pembangunan setiap daerah lebih maksimal. Jadi pemerintah daerah memiliki 
kewenangan sendiri dalam mengatur daerahnya tanpa ada campur tangan 
pemerintah pusat. Otonomi daerah dapat dilihat dari berhasil atau tidak dapat 
dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Brotu (PDRB), konsumsi rumah 
tangga perkapita, Human development Index (HDI), tingkat kemiskinan dan 
struktur fiskalnya. 

Menurut Kuncoro (2004) mengatakan bahwa adalah ironis, kendati 
Undang – Undang telah menggaris bawahi otonomi pada Kabupaten/Kota, 
namum justru Kabupaten/Kota lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang 
lebih tinggi disbanding provinsi. Menurut Mangkoesoebroto (1994) menyatakan 
bahwa adanya barang publik tidak menghambat masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat yang optimal. Pengeluaran pemerintah merupakan teori 
paling baik karena sederhana, jelas dan komprehensif. Namun inipun juga 
mengandung beberapa kelemahan misalnya pada anggapan bahwa konsumen 
dapat mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik. 

Hal tersebut yang menjadi kelemahan dalam pengeluaran pemerintah 
karena masaah utama bagaimana pemerintah dalam memungut pembayaran dari 
konsumen untuk barang publik. Pemerintah sebaiknya harus campur tangan dalam 
hal belanja masyarakat serta meningkatkan perekonomian secara umum. 

 

c. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pembiayaan daerah oleh 
karena itu kemampuannya dalam melaksanakan ekonomi dapat dilihat dari 
seberapa besar kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 
perekonomian daerah Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan hal yang penting 
karena kalau Pendapatan asli Daerah (PAD) memiliki pertumbuhan yang positif 
maka akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Oleh karena itu usaha 
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untuk meningkatkan Pendapata Asli Daerah (PAD) harus dilihat dari perspektif 
yang lebih luas. Menurut Mamesah (1995) menyatakan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana 
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh 
daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan 
tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. 

Pendapatan daerah adalah salah satu sumber dana untuk pembiayaan 
pembangunan daerah tetapi kalau dilihat hasilnya belum cukup memberikan 
kontribusi bagi pertumbuhan daerah. Untuk hal tersebut maka pemerintah daerah 
perlu secara maksimal untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah.  

Menurut Yani Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
[eraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut  Bawono Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) merupakan wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali 
potensi yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur 
keberhasilan dari otonomi daerah, dengan demikian dalam menggali Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) diharapkan tidak berorientasi pada keuntungan semata saja 
tetapi pelayanan pada masyarakat tetap dijaga. 

 

d. Retribusi daerah  

Untuk pendanaan daerah membutuhkan sumber dana yang cukup, hal ini 
dapat diperoleh dengan mengumpulkan dana dari pajak daerah, pinjaman dari 
pihak ketiga, pasar uang atau bank dan bantuan atau subsidi dari pemerintah 
pusat. Adapun jenis pungutan lain adalah retribusi yang mempunyai arti lain 
dibandingkan dengan pajak. 

Adapun rincian jenis retribusi diatur dalam peraturan pemerintah (PP 
66/2001)  dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai 
ditetapkannya dalam Undang-Undang. Pemerintan Kabupaten/Kota mempunyai 
peranan yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui 
kontribusi retribusi, adapun unsur – unsur yang melekat dari retribusi antara lain : 

a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang – undangan. 
b. Pungutannya dapat dipaksakan. 
c. Pemungutannya dilakukan oleh Negara. 
d. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum. 
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e. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar  
retribusi. 

Jadi retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang 
disediakan oleh pemerintah daerah, akan tetapi tidak semuanya yang diberikan 
pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi ada jenis-jenis tertentu saja. 

 

e. Efektivitas Retribusi Daerah 

 Pemungutan retribusi daerah untuk melihat keefektivitasannya ada 
beberapa kreteria yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Kecukupan dan elastisitas 
 Elastisitas retribusi harus responsive kepada pertumbuhan penduduk dan 

pendapatan selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk 
memenuhi pertumbuhan penduduk. 

2. Keadilan 
 Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan yaitu  

disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima. 
3. Kemampuan administrasi 
 Dalam hal ini retribusi ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena 

pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. 
Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, 
jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan. 

Pemerintah daerah menetapkan tarif retribusi jasa usaha sehingga akan tercapai 
keuntungan yang dianggap layak dan memadai sehingga kalau diselenggarakan 
oleh swasta mereka mendapat keuntungan yang layak. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bersifat deskriptif  kuantitatif  karena hanya menggambarkan 
keadaan dan kejadian berdasarkan fakta dan data kemudian dianalisis. Sedangkan 
data kuantitatif disajikan dalam bentuk data time series selama lima tahun yaitu 
tahun 2010 – 2014. 

 Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang bersumber dari 
instansi pemerintah seperti Badan pusat Statistik ( BPS ). Adapun yang menjadi 
variabel penelitian adalah  : 
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1. Retribusi daerah 
 Adalah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat secara 

langsung. Satuannya dinyatakan dalam Ribuan rupiah.  
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Adalah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang meliputi hasil 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah 
yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Satuannya 
dinyatakan dalam Ribuan rupiah. 

3. Efektivitas 
Adalah merupakan rasio dari realisasi penerimaan retribusi daerah dengan 
target  retribusi daerah. Satuannya dinyatakan dalam persentase. 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut : 

                         Realisasi Penerimaan Retribusi 
Efektivitas  =  ---------------------------------------------  x 100 % 

                                         Target Penerimaan Retribusi    
       

Penilaian dari kinerja Efektivitas penerimaan retribusi daerah diukur dengan 
menggunakan kreteria skala Interval berdasarkan Keputusan menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 Tahun 1996 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
Penilaian Kinerja Keuangan Dari aspek Efektivitas 

Persentase Efektivitas 
Retribusi Daerah ( % ) 

Kriteria 

100 Sangat Efektif 
90 – 99,99 Efektif 
80 – 89,99 Cukup Efektif 
60 – 79,99 Kurang Efektif 

60 Tidak Efektif 
   Sumber : Kepmendagri Tahun 1996. 

Untuk memprediksi Lima tahun kedepan maka menggunakan Trend Linier 
dengan Metode Kuadrat Minimum ( Least Square ) dengan formula sebagai 
berikut : 

  Y1  =  a  +   bX 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi     

Kalimantan Barat. 
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 Penerimaan retribusi daerah  setiap tahunnya dimulai dari tahun 2010 – 
2014 berfluktuatif. Kalau dilihat dari tingkat efektivitas pengelolaan retribusi 
daerah terhadap  Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Barat secara umum dapat dikatagorikan sangat efektif  terdapat  
delapan Kabupaten ( Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten 
Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, 
Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kubu Raya ). 

 Sedangkan yang termasuk pada katagori efektif  terdapat dua 
Kabupaten/Kota ( Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang ). Sedangkan yang 
termasuk pada katagori cukup efektif terdapat tiga kabupaten/Kota ( Kabupaten 
Sekadau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak ) dan yang termasuk pada 
katagori kurang efektif terdapat satu Kabupaten saja ( Kabupaten Melawi ). 

 Penerimaan retribusi daerah dari tahun ke tahun berfluktuatif  tidak ada 
satupun baik itu Kabupaten maupun Kota mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
Berdasarkan data dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi 
daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 

Tabel 1.2 
Rata-Rata Efektivitas Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat 
Kabupaten/Kota Efektivitas ( % ) Keterangan 

Sambas 97,95 Efektif 
Bengkayang 124,75 Sangat efektif 
Landak 130,98 Sangat efektif 
Mempawah 132,39 Sangat efektif 
Sanggau 130,11 Sangat efektif 
Ketapang 128,9 Sangat efektif 
Sintang 129,81 Sangat efektif 
Kapuas Hulu 189,55 Sangat efektif 
Sekadau 88,72 Cukup efektif 
Melawi 68,51 Kurang efektif 
Kayong Utara 81,55 Cukup efektif 
Kubu Raya 135,80 Sangat efektif 
Pontianak 83 Cukup efektif 
Singkawang 92,55 Efektif 
Rata-Rata 115,33 Sangat efektif 

 Secara umum dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat penerimaan retribusi daerah sangat efektif yaitu pada Kabupaten 
Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, 
Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten 
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Kubu Raya, sedangkan penerimaan retribusi daerah yang termasuk efektif yaitu 
pada Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Untuk penerimaan retribusi 
daerah yang termasuk cukup efektif yaitu kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong 
Utara dan Kota Pontianak, sedangkan penerimaan retribusi daerah yang termasuk 
kurang efektif adalah Kabupaten Melawi.  

 Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk 
katagori sangat efektif hal ini disebabkan karena target yang telah ditetapkan 
terlalu kecil sehingga dapat dengan mudah terealisasi. Sedangkan Kabupaten/Kota 
di Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk katagori cukup efektif salah satunya 
adalah Kota Pontianak hal ini disebakan target yang telah ditetapkan terlalu tinggi 
dengan tujuan agar instansi berusaha untuk mengejar target tersebut. 

 Tingkat efektivitas dikatagorikan tinggi jika terjadi realisasi retribusi 
daerah berada diatas target yang telah ditetapkan dan sebaliknya apabila 
pencapaian realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan maka tingkat 
efektivitasnya menjadi rendah. Sedangkan rata-rata di Kalimantan Barat 
dikatagorikan sangat efektif.  

      

b. Memprediksi Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di 
Provinsi Kalimantan Barat.   
1. Memprediksi Pertumbuhan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.          

Tabel 1.3 
Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2009 – 2014 ( Milyar ) 
Tahun Retribusi Daerah  

( Y ) 
 

X 
 

X2 
 

XY 
2009 84,98 -5 25 -424,9 
2010 98,82 -3 9 -296,46 
2011 126,28 -1 1 -126,28 
2012 139,14 1 1 139,14 
2013 184,99 3 9 554,97 
2014 201,9 5 25 1009,5 

Jumlah 836,11 0 70 855,97 
 

         
         836,11                                                     855,97 
a = --------------   =   139,35                   b = -------------------  = 12,23 
             6                                                             70 
     Y1  =  139,35  +  12,23 X 
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 Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa retribusi daerah Kalimantan 
Barat setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai 2014. Rata –rata 
retribusi setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 12,23 milyar.  

 Hal ini disebabkan pemungutan retribusi daerah sudah berjalan dengan 
baik sehingga pemerintah daerah termotivasi  dalam mengejar target yang telah 
ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya 
meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui retribusi 
daerah. Untuk melihat prediksi retribusi daerah Provinsi Kalimantan Barat lima 
tahun kedepan ( dari tahun 2019 – 2023 ) dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.4 
Prediksi Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

 Tahun 2019 – 2023 ( Milyar ) 
Tahun X Y1 = 139,35 + 12,23 X 
2019 15 139,35 + 12,23 ( 15 )  = 322,8 
2020 17 139,35 + 12,23 ( 17 )  = 347,26 
2021 19 139,35 + 12,23 ( 19 )  = 371,72 
2022 21 139,35 + 12,23 ( 21 )  = 396,18 
2023 23 139,35 + 12,23 ( 23 )  = 420,64 

 

2. Memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat.  
Tabel 1.5 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2009 – 2014 ( Milyar ) 

Tahun Pendapatan Asli Daerah  
( Y ) 

 
X 

 
X2 

 
XY 

2009 322,58 -5 25 -1612,9 
2010 331,66 -3 9 -994,98 
2011 527,56 -1 1 -527,56 
2012 667,32 1 1 667,32 
2013 881,13 3 9 2643,39 
2014 1209,97 5 25 6049,85 

Jumlah 3940,22 0 70 6225,12 
 

 Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2019 
sampai 2014. Rata – rata setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
mengalami kenaikan sebesar 88,93 milyar. 
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                         3940,22                                        6225,12 

     a =  --------------   =   656,70           b = ----------------  =      88,93 
                      6                                                   70 

             Y1  =  656,70  +  88,93 X 
      

 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berusaha untuk meningkatkan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini sangat dibutuhkan untuk 
kemandirian keuangan daerah dalam rangka untuk pembangunan daerah 
tersebut.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan 
daerah oleh sebab itu kemampuan suatu daerah untuk menggali potensi yang ada 
di daerah tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Tabel 1.6 
Prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2019 – 2023 ( Milyar ) 

Tahun X Y1 = 656,70 + 88,93 X 
2019 15 656,70 + 88,93 ( 15 )  = 1990,65 
2020 17 656,70 + 88,93 ( 17 )  = 2168,51 
2021 19 656,70 + 88,93 ( 19 )  = 2346,37 
2022 21 656,70 + 88,93 ( 21 )  = 2524,23 
2023 23 656,70 + 88,93 ( 23 )  = 2702,09 

 

 
5. KESIMPULAN  

Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan Barat secara umum di katagorikan sangat efektif ada delapan 
Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten 
Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, 
Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kubu Raya sedangkan di katagorikan 
efektif ada dua kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, 
kemudian di katagorikan cukup efektif ada tiga Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten 
Sekadau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak, hanya satu saja di 
katagorikan kurang efektif yaitu Kabupaten Melawi. 

Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )  rata – rata setiap 
tahunnya mengalami kenaikan. Prediksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli 
Daerah ( PAD ) untuk lima tahun kedepan ( Tahun 2019 – 2023 ) mengalami 
kenaikan setiap tahunnya hal ini disebabkan pungutan retribusi daerah sudah 
berjalan dengan baik sehingga pemerintah termotivasi dalam mengejar target yang 
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telah ditetapkan. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya untuk meningkatkan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah. 
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