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Judul penelitian Analisis Potensi Retribusi Daerah di Kabupaten Tulungagung . Jenis 
penelitian ini menggunakan metode desktriptif kuantitatif.Tujuan penelitian ini adalah (1) 
Untuk menganalisis peningkatan potensi retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung. (2) 
Untuk menganalisis besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Tulungagung. 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 
dari Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung. Data sekunder berupa data time series 
(selama enam tahun) yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Untuk 
menganalisis perkembangan retribusi daerah digunakan analisa prosentase, untuk 
menganalisis peningkatan potensi retribusi daerah digunakan analisa matrik, dan untuk 
mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan analisis kontribusi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data dapat diketahui selama 6 tahun yakni 
tahun 2000 sampai 2005 perkembangan retribusi daerah yaitu sebesar 103,71% per tahun 
dengan pertumbuhan realisasi rata-rata mencapai 29,46%. Untuk analisis penerimaan 
retribusi daerah yang termasuk dalam klasifikasi prima dan potensial yaitu: retribusi 
pelayanan kesehatan, retribusi persampahan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan 
Capil, retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi yang berada dalam klasifikasi 
potensial adalah retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi 
terminal, retribusi penyedotan kakus pada tahun 2003 sampai 2005 serta retribusi tempat 
rekreasi dan olah raga yang berada dalam klasifikasi potensial pada tahun 2002 dan 2003. 
Jenis retribusi yang termasuk dalam klasifikasi berkembang dan terbelakang antara lain: 
retribusi pasar grosir/ pertokoan, retribusi tempat pelelangan ikan, retribusi ijin gangguan, 
retribusi identifikasi kartu ternak, retribusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, 
retribusi dis. angkutan barang/ truk, retribusi ijin usaha industri (IUI), surat ijin 
perdagangan (SIUP), surat ijin pemakaian gudang (SPIG), tanda daftar perusahaan 
(TDP). Retribusi yang termasuk dalam klasifikasi terbelakang dari awal sampai akhir 
antara lain: retribusi penggantian bea cetak peta, retribusi ijin trayek, retribusi 
tuberculinisasi sapi perah, retribbusi ijin usaha kontruksi, retribusi tempat rekreasi dan 
hiburan umum, retribusi ijin edar hasil industri rumah tangga dan pangan dan retribusi 
pemeriksaan di laboratorium kesehatan. 
Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung 
pada tahun 2000 sebesar 76,55%, tahun 2001 kontribusinya sebesar 74,37%, pada tahun 
2002 kontribusinya sebesar 70,32%, pada tahun 2003 kontribusinya sebesar 67,50% pada 
tahun 2004 kontribusinya sebesar 64,49%, dan pada tahun 2005 kontribusinya sebesar 
67,14%. Jadi kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 
420,37% per tahun. 



 


