
14 
 

 

TELAAH LITERATUR 
 

 

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 3 disebutkan bahwa sumber-

sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan 

Penerimaan Lain-Lain yang Syah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan Perundang-Undangan. Sedangkan mengenai Keuangan Daerah diatur 

secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab VII 

Tentang Pemerintah Daerah. Seperti yang tercantum dalam pasal 157, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada: (a) Hasil 

Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan dan (d) Lain-Lain pendapatan Asli Daerah yang Syah. 

Dalam era otonomi daerah terbukti bahwa pajak dan retribusi daerah 

merupakan sektor utama penyumbang terbesar PAD di hampir seluruh daerah 

di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena dengan diberlakukannya otonomi 

Daerah, Pemerintah Daerah cenderung berusaha untuk meningkatkan 

penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi 

Daerah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis 

Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah tanpa ada intervensi dari tingkat Pemerintah Pusat (Suwarno, 
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2008), sehingga Pemerintah Daerah cenderung lebih mampu memaksimalkan 

potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerahnya.   

Disisi lain implementasi otonomi daerah memiliki tantangan tersendiri bagi 

Indonesia dalam upya memperbaiki iklim investasi karena banyak daerah yang 

masih jauh dari perilaku pro investasi (Supramono, 2013). Hal ini antara lain 

diwarnai dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu pengurusan dengan 

perijinan di daerah, munculnya berbagai Perda yang mengutamakan PAD 

sehingga PAD belum diposisikan sebagai akibat dari efek multiplayer dari 

kegiatan investasi.  Dengan demikian dalam menerapkan kebijakan fiskal, 

pemerintah daerah harus mampu menciptakan keseimbangan antara upaya 

peningkatan PAD dan peningkatan sumber penggerak ekonomi daerah dari 

faktor investasi.   Meskipun pajak dan retribusi merupakan elemen penting 

bagi penerimaan daerah namun seringkali pengenaan beban pajak melebihi 

kemampuan bayar masyarakat. Dalam kaitan tersebut Tampubolon (2001) 

mengemukan bahwa pungutan yang berasal dari pajak dan retribusi 

cenderung akan mendistorsi ekonomi daerah melalui pengaruhnya terhadap 

biaya produksi dan pemasaran komoditas yang dihasilkan oleh daerah yang 

bersangkutan. Dampak lebih jauh dari munculnya berbagai macam pungutan 

adalah banyak investor dalam dan luar negeri menjadi enggan untuk 

berinvestasi di daerah 

 

1.2. Retribusi Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Retribusi 

Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berikut 

merupakan jenis-jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota: Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi 
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Perizinan Tertentu.  Dari ketiga kategori retribusi tersebut masing-masing 

memiliki banyak jenis retribusi. Untuk retribusi jasa umum suatu daerh memiliki 

sekitar  delapan  jenis retribusi  yang kontribusinya kebanyakan didominasi 

oleh retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar. Sedangkan retribusi 

usaha jasa terdiri dari sekitar enam retribusi dan untuk retribusi perijinan 

tertentu jumlah paling banyak sekitar 10 jenis retribusi, dimana retribusi izin 

mendirikan bangunan sering memberikan kontribusi yang besar terhadap 

keseluruhan jenis perijinan tertentu tersebut.    

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, 

Retribusi di Kota Salatiga dibagi menjadi tiga yaitu Retribusi Jasa Umum, 

Retribusi Jasa Usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Jasa Umum 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Sementara dalam 

Peraturan Daerah Kota Salatiga No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Usaha mendefinisikan Retribusi Jasa Usaha sebagai retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip 

komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Salatiga No 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah 

Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 

ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 
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Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum menyebutkan bahwa Retribusi Jasa Umum terdiri dari  

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan 

Kesehatan di RSUD dan UPTD. 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah retribusi atas 

pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah. 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah 

retribusi atas Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta 

Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah Retribusi atas pelayanan 

pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

5. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi atas 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan Pemerintah 

Daerah. 

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi atas 

pelayanan pengujian kendaran bermotor yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi 

atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam 

kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan 

jiwa oleh Pemerintah Daerah. 

8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Retribusi 

sebagai pengganti biaya pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan 

kakus oleh  Pemerintah Daerah. 

9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Retribusi atas 

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 

10. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas 

pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa tempat parkir, 
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pelataran, los, kios, dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan 

pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Sementara yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam  Peraturan Daerah Kota Salatiga No 13 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha adalah 

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas 

pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian tanah; pemakaian 

lapangan; pemakaian gedung/bangunan; pemakaian kios/los di atas 

tanah Pemerintah Daerah; pemakaian kendaraan; pemakaian alat-alat 

berat; pemakaian kolam ikan; jasa pemakaian/pelayanan laboratorium 

pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)/ 

pengawasan kualitas daging;  jasa emakaian/pelayanan laboratorium 

pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner  (Kesmavet)/ 

pengawasan kualitas air susu sapi;  jasa penyiaran radio. 

2. Retribusi Terminal adalah retrbusi sebagai pembayaran atas 

pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah. 

3. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Retribusi sebagai pembayaran 

atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

4. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi sebagai pembayaran 

atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk 

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah 

dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 

Daerah. 

5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Retribusi sebagai 

pembayaran atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga 

yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Retribusi atas 

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi 
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penjualan bibit/benih ikan dan udang; b. penjualan bibit/benih tanaman; 

dan penjualan bibit/benih ternak. 

Komponen retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Salatiga No 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

adalah Retribusi Perizinan Tertentu adalah 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan retribusi sebagai  

pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu  

bangunan. 

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Retribusi 

sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan 

penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu 

3. Retribusi Izin Gangguan ; adalah Retribusi sebagai pembayaran atas 

4. pelayanan pemberian izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau 

Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau 

gangguan. 

5. Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan pemberian 

izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam 

wilayah daerah. 

6. Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan retribusi atas pelayanan 

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan 

kegiatan usaha pembudidayaan ikan. 

 

1.2.1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi atas 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan Pemerintah Daerah. 

Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan 

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang menjadi 
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Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan 

yang mendapatkan pelayanan jasa tempat parkir di tepi jalan umum.Besarnya 

tarif didasarkan atas jumlah roda kendaraan dan lama parkir. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Parkir di Tepi Jalan 

Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang  dimaksud meliputi biaya 

operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

Besarnya tarif didasarkan atas jumlah roda kendaraan dan lama parkir. 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah  No 

12 Tahun 2011 adalah Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih dan 

Rp 1.000 untuk roda dua 

 

1.3. Potensi Retribusi Daerah  

Untuk mengoptimalkan PAD yang berasal dari retribusi daerah tertentu maka 

perlu dicermati terlebih dahulu kontrubusi dan pertumbuhan dari masing-

masing pajak atau retribusi daerah pada periode tertentu sehingga dapat 

diketahui posisinya dan langkah strategis apa yang harus diambil oleh 

pemerintah daerah.  Semakin tinggi kontribusi Retribusi Daerah menunjukkan 

Pemerintah Daerah semakin berhasil menggali potensi daerah. Tingkat 

kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah adalah proporsi jenis Pajak dan 

Retribusi Daerah yang dihitung terhadap total penerimaan PAD atau 

pajak/retribusi daerah. 
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Tabel  2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 

10,10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup Baik 

40,10%-50% Baik 

>50% Sangat Baik 

  

Pertumbuhan Retribusi Daerah untuk menunjukkan seberapa besar 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi 

Daerah dari periode ke periode. Tingkat pertumbuhan adalah rata-rata 

realisasi Retribusi Daerah.  Pertumbuhan penerimaan daerah merupakan 

indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu ayat penerimaan 

dari tahun ketahun (Kristina, 2005). Hal tersebut dapat tercermin dari tingkat 

pertumbuhan Retribusi Daerah, pertumbuhan dapat meningkat (pertumbuhan 

positif) atau menurun.  

 Berdasarkan perhitungan kontribusi dan pertumbuhan maka dapat dilakukan 

pemetaan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah dalam bentuk 

matrik. Supramono dkk (2013) mengadopsi matrik Boston Consulting Group 

(BCG) yang sering digunakan dalam pemetaan kinerja bisnis untuk 

menentukan posisi pendapatan daerah dengan cara mengidentifikasi  

kontribusi dan pertumbuhan  tiap jenis komponen PAD  dalam bentuk matrik 

yang terbagi kedalam empat kategori sehingga dapat dikemukan alternatif 

strategi pengembangnya.  
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(a) Prima.  Jenis pendapatan prima berarti memiliki pertumbuhan dan 

kontribusi yang relatif tinggi maka strategi pengembangnnya berupa 

upaya penggalian sumber dan peningkatan pungutannya cukup seperti 

yang telah ada saat ini  

(a) Berkembang.   Jenis pendapatan yang memiliki kontribusi yang relatif 

kecil, namun mengalami pertumbuhan yang besar. Jenis pendapatan 

ini mungkin relatif baru, maka kemungkinan strategi  yang dapat 

ditempuh adalah melakukan penggalian sumber yang lebih intensif 

sehingga pertumbuhannya terus dapat dilanjutkan yang pada 

gilirannya mampu memberikan kontribusi yang besar. 

(b) Potensial/Gemuk.  Jenis pendapatan yang memiliki kontribusi diatas 

rata-rata tetapi pertumbuhannya relatif rendah maka upaya 

peningkatannya dapat ditempuh melalui percepatan petumbuhan 

antara lain dengan peningkatan tarif. 

(c) Terbelakang.    Jenis pendapatan yang memiliki kontribusi dan 

pertumbuhan relatif rendah, jika tetap dipertahankan maka 

membutuhkan penggalian sumber dan penemuan cara peningkatan 

pendapatan yang lebih efektif.  

Matriks relatif kontribusi dan pertumbuhan tergambar dalam gambar 2.1 di 

bawah ini 
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Gambar 2.1  Matrik Pertumbuhan dan Kontribusi 
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Tabel 3.1 Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Total  PAD Tahun 2010-2015  

Jenis Retribusi Daerah 2010 2011 2012 2013 2014 
Rata-Rata 

Kontribusi  

Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.30% 2.78% 2.95% 3.74% 2.38% 3.03% 

Retribusi Pelayanan Pasar 2.91% 2.23% 2.09% 1.93% 1.18% 2.07% 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.50% 1.27% 1.34% 1.24% 0.90% 1.25% 

Retribusi Pelay. Persampahan/Kebersihan 1.47% 1.17% 1.43% 1.14% 0.73% 1.19% 

Retribusi izin Mendirikan Bangunan 1.00% 0.97% 1.46% 0.92% 0.84% 1.04% 

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum 0.80% 0.69% 1.05% 0.90% 0.60% 0.81% 

Retribusi Izin Gangguan / Keramaian 0.48% 0.35% 0.79% 0.72% 0.35% 0.54% 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0.62% 0.47% 0.46% 0.36% 0.22% 0.43% 

Retribusi  Terminal 0.49% 0.36% 0.53% 0.42% 0.27% 0.41% 

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil 0.55% 0.40% 0.46% 0.27% 0.10% 0.36% 

Retribusi Rumah Potong Hewan 0.21% 0.17% 0.16% 0.17% 0.06% 0.16% 

Retribusi  Tempat Khusus Parkir 0.14% 0.12% 0.14% 0.12% 0.07% 0.12% 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 0.25% 0.16% 0.06% 0.02% 0.00% 0.10% 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 0.11% 0.09% 0.11% 0.08% 0.07% 0.09% 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 0.00% 0.00% 0.04% 0.30% 0.08% 0.09% 

Retribusi Izin Trayek. 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02% 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.01% 

Retribusi izin penjualan minuman Beralkohol 0.00% 0.02% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01% 

Rata-Rata 0.77% 0.63% 0.73% 0.69% 0.44% 0.65% 
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Retribusi pelayanan kesehatan selama tahun 2010-2014 memiliki kontribusi terbesar 

dibandingkan dengan jenis retribusi yang lain. Retribusi pelayanan kesehatan ini 

memiliki kontribusi sebesar 3.03% terhadap PAD. Retribusi pelayanan kesehatan 

merupakan jenis retribusi yang ditujukan bagi pengguna puskesmas dan BP4, yang 

terdiri dari tindakan/operasi, pemeriksaan/obat-obatan, askes, laboratorium, 

radiologi, jasa konsultasi, bahan dan alat, rawat jalan, rawat inap dan mobil 

ambulance.  

Rata-rata kontributor kedua bagi PAD setelah retribusi pelayanan kesehatan adalah 

retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar selama tahun 2010-2014 

memiliki kontribusi sebesar 2.07% dari total PAD. Retribusi pelayanan pasar terdiri 

dari retribusi sewa kios, sewa los, PKL, WC, DUK/SIP/SP, Inpres pasar, STDU PKL 

dan retribusi pasar modern. Sementara, retribusi pemakaian kekayaan daerah 

selama tahun 2010-2014 memiliki kontribusi terbesar ketiga setelah retribusi 

pelayanan pasar. Retribusi pemakaian kekayaan daerah memiliki kontribusi sebesar 

1.25% dari total PAD. Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah 

retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian tanah; pemakaian 

lapangan; pemakaian gedung/bangunan; pemakaian kios/los di atas tanah 

Pemerintah Daerah; pemakaian kendaraan; pemakaian alat-alat berat; pemakaian 

kolam ikan; jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan 

masyarakat veteriner (Kesmavet)/ pengawasan kualitas daging;  jasa 

emakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner  

(Kesmavet)/ pengawasan kualitas air susu sapi;  jasa penyiaran radio. 

Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum merupakan fokus dalam penelitian ini 

selama tahun 2010-2014 memiliki kontribusi sebesar 0.81% terhadap PAD. 

Dibandingkan jenis retribusi daerah yang lain, retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan 

Umum ini merupakan kontributor keenam terbesar terhadap PAD. Retribusi 

Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum selama tahun 2010-2014 menunjukkan tren 

kontribusi yang fluktuatif. Grafik tren kontribusi retribusi Pelayanan Parkir Ditepi 

Jalan Umum digambarkan dalam gambar 3.1 dibawah ini. 
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Gambar  3.1 Tren kontribusi retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Tahun 

2010-2014 

 

Kontribusi retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum pada tahun 2010 adalah 

sebesar 0.8% dibandingkan dengan total penerimaan PAD namun pada tahun 2011 

turun menjadi 0.69%. Pada tahun 2012 terjadi lonjakan kontribusi retribusi 

Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum terhadap total penerimaan PAD yaitu sebesar 

1.05%. Namun di tahun 2013 dan 2014 kembali terjadi penurunan kontribusi menjadi 

masing-masing sebesar 0.9% dan 0.6%. 

 

3.2. Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 

Pertumbuhan Retribusi Daerah digunakan untuk menunjukkan seberapa besar 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

pencapaian PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dari periode ke periode. 

Pertumbuhan perjenis retribusi daerah disajikan dalam tabel 3.2 
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