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Pendapatan Asli Daerah Sendiri adalah sumber penerimaan daerah yang digali 
dari dalam wilayah yang bersangkutan.Besarnya penerimaan daerah akan menjadi 
tolok ukur kinerja pemerintah dalam menghadapi sistem desentralisasi dan 
kesejahteraan masyarakat dengan kontraprestasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah seberapa besar pengaruh 
pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sendiri. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pajak dan 
retribusi terhadap pendapatan asli daerah sendiri kabupaten Kebumen.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah Sendiri kabupaten Kebumen. Data yang diambil adalah data time series 
dari tahun 2003- 2008, diperoleh data sebanyak 72 (data yang diuji 69 dan 3 data 
adalah data outlayer). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
dengan metode dokumentasi yaitu mengambil data penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah Sendiri (PADS) di Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 
kabupaten Kebumen . Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan menggunakan analisis SPSS 
12. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah 
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) kabupaten Kebumen 
baik secara parsial yaitu sebesar 29,05% untuk pajak daerah dan 61,94% untuk 
retribusi daerah,maupun secara simultan yaitu sebesar 72,1%. Pengaruh pajak dan 
retribusi yang cukup dominan dalam mendukung pendapatan asli daerah sendiri 
membuat pemerintah perlu untuk terus menggali dan mengoptimalkan sumber daya 
yang dimiliki agar kesejahteraan masyarakat kian meningkat. 
 Kesimpualn dari penelitian ini adalah penambahan pajak dan retribusi akan 
menambah pendapatan asli daerah sendiri. Penerimaan dari pajak dan retribusi 
memiliki arti penting untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya perlu 
untuk terus dijaga dan ditingkatkan agar memperoleh hasil yang maksimum. Saran 
untuk pemerintah kabupaten Kebumen, dalam perhitungan target sebaiknya jangan 
hanya menggunakan perhitungan 5% dari penerimaan, tetapi juga memperhatikan 
perhitungan secara matematis dengan menggunakan analisis trend. 
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