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ABSTRAKSI 

Ekstensifakasi Retribusi daerah merupakan salah satu langkah efektif Yams 
dilakukan oleh berbagai daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Begitu 
juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mengeluarkan retribusi 
bam yakni retribusi izin usaha guna meningkatkan perolehan penerimaan daerah 
yang secara akumulatif mengalami penurunan pasca implementasi otonomi daetah. 
Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang pengamh 
penetapan tarif retribusi,. administrasi pemungutan retrlbusi,. dan mekanisme 
pengawasan melakat terhadap efektifitas penerimaan retribusi izin usaha. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survai 
yaitu penelitian yang menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok. 
Dan bentuk pertanyaanlitem yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup 
(kuantitatif) dan untuk menguji konsistensi responden dilakukan wawancara. 
Tehnik penarikan responden yang digunakan adalah purposive yang ditarik 
dengan sengaja. Dan tehnik pengumpulan datanya adalah dengan tiga cam yaitu : 
mengbimpun data primer, pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan 
pennasalahan penelitian dan dokumentasi, dan pengumpulan data dengan cam 
pengamatan atau observasi sebagai bahan pembanding dan menunjang data 
terdahulu. 

Dalam penelitian ini. untuk menguji validitas dan reIiabiIitas, tebnik 
korelasi yang digunakan adalah product moment dati Pearson. Dan dalam 
perhitungan validitas dibantu dengan program SPSS (statistical Product and 
Service Solutions) versi 10.0. Untuk tehnik analisa data diglmakan analisa regresi 
ganda dan korelasi parsial sebagai pengembangan dati korelasi product moment. 
Analisa regresi ganda digunakan untuk menguji signifikansi korelasi an1ara 
variabel X dan Y, sedangkan analisakorelasi parsial digunakan untuk mengetahui 
mumi tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. 

Dari hasil perhitungan dan anama yang dilakukan maka di dalam 
peneIitian ini diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah 
·yang dirumuskan bahwa penetapan tarif retribusi, administrasi pemungutan 
retribusi, dan mekanisme pengawasan melekat mempunyai pengaruh yang tmggi 
terhadap efektifitas penerimaan retribusi izin usaha di kota Surabaya yaitu sebesar 
94,6% dimana variabel mekanisme pengawasan melekat lebih dominan 
pengarubnya yaitu sebesar 51,6%, dan untuk: variabel penetapan tarif retribusi 
pengarnhnya sebesar 28,()70iO, sedangkan administrasi pemungutan retribusi 
sebesar 17,3%. Sisanya sebesar 5,4% dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel
variabel lain. Maka semakin baik penetapan tarif retribusi, administrasi 
pemungutan retribusi, dan mekanisme pengawasan melekat maka semakin tinggi 
efektifitas penerimaan retribnsi izin ~a. 
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