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ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan dapat maju dengan manajemen yang 
baik secara komprehensif apalagi dari segi pendanaan dan keuangan. 
menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa sumber 
PAD terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah. Menurut Undang-Undang
No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak 
provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan 
pajak rokok.

Efektvitas pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tingkat 
pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Menurut 
Mardiasmo, semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah 
yang semakin efektif. Pajak dan retribusi Provinsi Lampung menjadi tulang 
punggung terhadap penerimaan PAD, namun pajak daerah kadangkala 
belum bisa mencapai target yang ditetapkan dan retribusi daerah yang 
belum bisa berkontribusi besar terhadap PAD.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, bagaimana 
tingkat efektivitas pencapaian pungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
terhadap PAD Provinsi Lampung dan bagaimana pungutannya menurut 
perspektif ekonomi islam? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa efektif pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi 
Lampung tahun 2011-2015. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk 
mengetahui bagaimanakah pungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
menurut perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field reseach), sifat 
penelitian merupakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber 
data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Lampung berupa dokumentasi dan wawancara lalu dianalisis menggunakan 
rasio efektivitas serta dengan basis sampel data dari tahun 2011-2015.

Hasil dalam penelitian ini adalah pajak daerah dinilai cukup efektif 
dengan rasio efektivitas rata-rata 83,4% dan retribusi daerah dinyatakan 
sangat efektif dengan persentase sebesar 118,84% selama 5 tahun terakhir. 
Dan berdasarkan ekonomi islam, pajak daerah dan retribusi daerah telah 
dipungut berdasarkan prinsip ekonomi islam dengan memenuhi semua 
unsur yaitu keadilan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan 
independensi.



v

MOTTO

                         

          

85. dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan 
adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 
janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
(QS. Huud 11: 85) 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan skripsi. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 dalam 

Perspektif Ekonomi Islam ”

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai 

berikut :

1. Analisis 

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab), duduk 

perkaranya, dsb.1

                                                            
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat. (Jakarta:Gramedia, 2011), h .58.
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2. Efektivitas

Keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai 

tujuannya.2

3. Pajak daerah 

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah.3

4. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan.4

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari: Pajak 

                                                            
2 Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, “Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-
2014”. Jurnal Akuntansi Volume 3 No. 2 (Desember 2015), h. 5

3 Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, Pajak di Indonesia (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012). h. 
75.

4 Ibid., h. 77.
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daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.5

6. Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam “Islamic Economics: 

Theory and Practice” menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.6

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian 

untuk membahas lebih dalam mengenai Efektivitas Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi Lampung tahun 2011-2015 

dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah :

1. Secara Objektif

a. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah.

Namun, selalu pajak dan retribusi yang menjadi tulang punggung 

dalam memperoleh penerimaan PAD.

                                                            
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat 

dan Daerah pasal 1 ayat (18).
6 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif 

Maqashid al Syaria’ah. (Jakarta: Prenada media, 2014), h. 6.
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b. Adanya ketidakseimbangan antara penerimaan pajak dan retribusi di 

Provinsi Lampung dengan kontribusi pajak yang mencapai 85% setiap 

tahunnya sementara retribusi belum bisa mencapai 1%.

2. Secara subjektif 

Sumber literatur terkait judul penelitian telah tersedia di Badan Pusat 

Statistik dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Pokok bahasan 

dalam judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis, yaitu 

Ekonomi Islam konsentrasi Ekonomi Pembangunan.

C. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Dimana melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi 

kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk 

mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional.7. 

Dengan demikian, potensi ekonomi di suatu daerah akan tersebar dengan

menyeluruh sehingga kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental 

yang kuat. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan, 

demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan 

potensi dan keanekaragaman daerah.8

                                                            
7 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan bangsa, (Jakarta, Sinar 

Grafika: 2007), h. 11-12.
8 Deddi Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah, (Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama: 2003), h. 32.
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Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang salah satunya adalah 

kebijakan dalam bidang ekonomi, memiliki tanggung jawab penuh untuk 

menciptakan perekonomian daerahnya sendiri sehingga dapat diharapkan 

untuk setiap daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten lebih mandiri 

dalam membiayai segala aktivitas daerahnya masing-masing. Setiap daerah 

harus lebih selektif dalam mengelola dan mengeluarkan biaya 

administrasinya. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak efisien dan 

efektif agar pengelolaan daerahnya lebih terkonsentrasi dan bisa mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan 

daerah terdiri dari:  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-

undangan, meliputi:

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Semakin tinggi PAD semakin tinggi pula pemerintah daerah untuk 

membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa 

pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian 

sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau 

mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Besar 

kecilnya penerimaan pajak daerah tergantung pada jumlah dan macam objek  

pajak daerah, tarif pajak daerah, serta dasar pajak daerah. Tarif pajak dan 

retribusi daerah tergantung pada kehendak pemerintah daerah untuk 

menetapkannya dengan batas maksimum yang telah ditentukan oleh undang-

undang. Tetapi jumlah dan macam objek pajak serta dasar pajak daerah 

tergantung pada kondisi perekonomian setempat. Apabila perekonomian daerah 

menjadi semakin maju, maka akan semakin banyak macam dan objek pajak 

yang dapat dikenai pajak maupun retribusi daerah. Dengan kata lain agar 

pendapatan asli daerah yang berupa pajak dan retribusi daerah dapat meningkat, 

mau tidak mau perekonomian daerah yang bersangkutan harus didorong agar 

dapat berkembang dengan pesat pula.9 Pemerintah daerah diharapkan dapat 

melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan 

keuangan daerah. Upaya demikian dilakukan dengan menggali potensi sumber-

                                                            
9 Suparmoko, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta 

ANDI: 2001. h. 98.
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sumber pendapatan guna meningkatkan belanja daerah secara ekonomi yang 

agresif, tetapi efisien dan efektif.10

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang 

sangat beragam, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, peternakan, sampai 

kehutanan. Untuk mengembangkan semua itu, membutuhkan dana yang tidak 

sedikit dalam membiayai pelaksanaan pemerintah. Untuk mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan 

daerah, maka PAD harus ditingkatkan, yaitu salah satunya dengan upaya 

peningkatan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung, dengan melaksanakan kegiatan pengelola pajak daerah. 

Meliputi pendataan potensi, subjek dan objek pajak daerah. Tentunya pula 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD Provinsi Lampung 

Tahun 2011 – 2015 (Rp 000)

Tahun 
Anggaran

Pajak Daerah
(Rp000)

Retribusi Daerah
Pendapatan Asli 

Daerah
2011 Rp 1.199.495.831 Rp 8.731.829.812 Rp 1.395.675.721
2012 Rp 1.465.711.124 Rp 8.190.683.392 Rp 1.687.701.199
2013 Rp 1.547.336.215 Rp 10.070.270.933 Rp 1.771.297.935
2014 Rp 1.946.452.924 Rp 9.253.336.152 Rp 2.274.685.573
2015 Rp 1.963.322.716 Rp 10.317.965.095 Rp 2.247.342.667
*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

PAD provinsi Lampung, pajak daerah dan retribusi daerah selalu 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa 

                                                            
10 Imam Soebachi, Judicial review perda pajak dan retribusi daerah, (Jakarta, Sinar 

Grafika: 2012)., h. 4.
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pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan 

daerahnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, walaupun 

adanya peningkatan pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini tidak 

bisa dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan 

retribusi yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah. 

Pajak daerah dan retribusi adalah komponen PAD yang memiliki prospek baik 

untuk dikembangkan. Oleh karena itu pajak daerah dan retribusi daerah harus 

dikelola secara transparan dan dalam rangka optimalisasi serta usaha 

meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.11

Tabel 1.2
Persentase Sumber PAD Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

(dalam satuan persen)
Tahun Pajak 

Daerah
Retribusi 
Daerah

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan  Daerah yang 

Dipisahkan

Lain-lain 
PAD yang 

Sah
2011 86,85 0,49 1,26 11,41
2012 85,98 0,62 1,39 12,01
2013 87,36 0,49 1,42 10,73
2014 85,57 0,41 1,12 12,90
2015 86,31 0,46 1,13 10,90

Berdasarkan tabel 1.2, bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi 

Lampung dari penerimaan pajak daerah merupakan sumber yang paling 

berkontribusi yaitu hingga mencapai 87,36% sedangkan untuk penerimaan 

retribusi daerah hanya memberikan sumbangan terhadap PAD tidak mencapai 
                                                            

11 Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, op.cit. h. 3.
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1%. Hal ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah sangat kurang 

berkontribusi terhadap peningkatan PAD. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur 

pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengelola pungutan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai koordinator Bidang Pendapatan 

Daerah.  Maka dari itu, tugas pokok Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang struktur organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, yaitu menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintah Provinsi Lampung dibidang pendapatan berdasarkan asas 

otonomi yang menjadi kewenangan dan tugas dekonsentrasi dan pembantuan 

serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur 

berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah tersebut, maka 

sudah seharusnya pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan PAD 

Provinsi Lampung terutama retribusi daerah yang masih sangat kecil 

kontribusinya terhadap PAD.

Dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah maka hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam 

mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding target yang ditetapkan. 

Efektif menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak diantaranya 

menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, 
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menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan. Sementara itu, biaya 

pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak 

hendaknya digunakan secara optimal untuk pengeluaran negara seperti yang 

tercantum pada APBN, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pajak 

yang dipungut.12

Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam 

memungut atau menarik pajak daerah yang dibandingkan dengan target yang 

telah ditentukan  sebelumnya.13

Dalam ekonomi islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, 

terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin 

dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama 

untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, 

setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan 

minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. 

Dengan demikian, negara sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya 

ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil. Sehingga tidak ada 

satupun bagian anggota masyarakat yang terzalimi baik oleh negara maupun 

sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya 

ekonomi tersebut.14 Berdasarkan hal tersebut, Alquran telah menjelaskan pada 

surat An-Nahl (16) :90

                                                            
12 Supramono dan Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia, (ANDI:Yogyakarta, 

2015), h. 8.
13 Ryfal Yoduke, Sri Ayem, op.cit.,h. 30.
14 Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta, Kencana:2012), h. 29.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.”

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk 

diteliti karena merupakan komponen sumber penerimaan pendapatan daerah 

guna menyelenggarakan dan membangun daerah untuk menjalankan otonomi 

daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis bagaimana efektivitas dari penerimaan 

pajak daerah dan retribusi daerah terutama di Provinsi Lampung yang 

merupakan Provinsi yang penuh dengan potensi besar didalamnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Provinsi 

Lampung Tahun 2011-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pencapaian pungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Lampung tahun 2011-2015?

2. Bagaimana pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD 

menurut perspektif ekonomi islam?
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap PAD di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam tentang pungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

Manfaat penelitian ini teriri dari dua macam, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian 

selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan Ilmu 

Ekonomi Islam.

2. Secara praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 

Universitas Islam Negeri Lampung sehingga memperoleh Sarjana 

Ekonomi dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya 

ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field 

research), penelitian yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.15

                                                            
15 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h. 12
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Adapun sifat penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

melakukan pengumpulan data, menganalisis data, serta mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dalam penelitian ini, 

penulis mendeskripsikan tentang efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber 

dari lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

2. Sumber data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti.16 Data primer yang dimaksud adalah data-data yang 

penulis peroleh secara langsung dengan interview terhadap Badan 

Pendapatan Daerah.

b. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau 

pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan 

objek dan judul penelitian.17 Dalam penelitian ini data yang digunakan 

adalah data sekunder yang menggunakan data selama lima tahun yaitu 

dari tahun 2011-2015. Data ini diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Lampung dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

                                                            
16 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, (Erlangga:Jakarta, 2003), 

h. 8
17 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta, Pt Bumi Aksara: 2006), h. 58.
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3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara 

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk melakukan studi pendahuluan demi menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Dalam proses ini peneliti melakukan 

wawancara yang tidak berstruktur dengan melakukan wawancara yang 

bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan staff bidang pajak dan non 

pajak Badan Pendapatan Daerah.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan.18

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan hal yang berkaitan dengan kajian teoritis dan 

referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, norma, yang 

berkembang pada situasi sosial yang diteliti.19

4. Metode Pengolahan Data 

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolah data yaitu 

dengan menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan. 

Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati 

                                                            
18 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rineka Cipta:2008), h. 

158.
19 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 487.
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data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. 

Mengatur dan mengkalsifikasikan yaitu mengolongkan, menyusun, menurut 

aturan tertentu.20

Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan 

masalah.

b. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan 

rumusan masalah.

c. Reskonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur berulang, sehingga mudah dipahami.

d. Sistematisasi data (sistemating), yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik dari lapangan maupun pustaka, maka 

selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Kemudian 

dilakukan penghitungan rasio efektivitas. Data dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif. Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan 

                                                            
20 Juliyansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 141.
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kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan 

jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.21

1. Untuk menghitung rasio efektivitas pajak, retribusi dan 

Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan rumus berikut:

Rasio efektivitas=  	 		 	

2. Untuk menghitung rasio efektivitas pajak, retribusi dan 

Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan rumus berikut:

Rasio efektivitas=  	 		 	
Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai 

berikut:

Tabel 1.3
Klasifikasi Kriteria Efektvitas

Kriteria Persentase
Sangat efektif >100%

Efektif 100%
Cukup efektif 90%-99%
Kurang efektif 75%-89%
Tidak efektif <75%

Sumber: Depdagri, Kemendagri, No. 690.900.327 Tahun 1996 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang dicapai mencapai 1 (satu) atau 100 persen. Jika lebih dari 

100 persen maka dikatakan sangat efektif. Jika persentase 100 persen maka 

dikatakan efektif. Jika rasio mencapai 90 persen sampai 99 persen maka 

dikatakan cukup efektif. Jika rasio efektvitas mencapai 75 persen- 89 persen 

                                                            
21 Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: YPKN, 

2016), h. 142
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dapat dikatakan kurang efektif dan jika persentase kurang dari 75 persen 

maka dikatakan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatannya 

tidak efektif.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No
.

Judul penelitian Metode 
penelitian

Hasil penelitian Objek 
penelitian

1. Analisis 
Efisiensi dan 
Efektivitas 
Penerimaan 
Retribusi 
Daerah dan 
Kabupaten 
Pesisir Selatan 

By: Yenni Del 
Rossa (2012

Penelitian 
field 
research

Hasil perhitungan 
didapat efektivitas dari 
tahun 2005-2010 
masing-masingnya 
sebesar 82,42%, 
84,85%, 
87,89%,90,05%,90,23
%, 90,87% dengan 
efektivitas rata-rata 
87,72%. hal ini 
menunjukkan bahwa 
retribusi daerah diduga 
sudah efektif 
dimanfaatkan secara 
optimal untuk 
meningkatkan 
pendapatan daerah.
Berdasarkan hasil 
perhitungan efisiensi 
retribusi daerah dari 
tahun 2005-2011 
dengan efisiensi rata-
rata 74,09%. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
diduga retribusi daerah 
relatif efisien 
dimanfaatkan secara 
optimal untuk 
meningkatkan 
pendapatan daerah.

Berdasarkan 
Pesisir Selatan
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2. Analisis 
Efisiensi dan 
Efektivitas 
Penerimaan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Kabupaten 
Kalungkung

By: Yaneka 
Julastina dan I 
Wayan Suartana 
(2012)

Penelitian 
kuantitatif 
dengan 
metode 
pengumpu
lan data 
observasi 
nonpartisi
pan

Tingkat efisiensi pajak 
dan retribusi daerah 
Kabupaten 
Kalungkung tahun 
2005-2011  masing-
masing  sebesar 
69,90%, 
72,83%,72,93%,65,82
%, 72,01%, 76,06%, 
67,29%, 
mencerminkan 
penerimaan yang 
efisien. Secara 
keseluruhan 
penerimaan dari pajak 
dan retribusi daerah 
menggambarkan 
kinerja yang baik dan 
apabila dilihat dari 
penggolongan tingkat 
efisiensi penerimaan 
pajak dan retribusi 
daerah  Kabupaten 
Klungkung tahun 
2005-2011 tergolong 
efisien yaitu rata-rata 
sebesar 70,91%.
Tingkat efektivitas 
peerimaan pajak dan 
retribusi daerah pada 
tahun 2005-2011 
Mencerminkan 
penerimaan yang 
sangat efektif. 

Dinas 
Pendapatan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Kabupaten 
Klungkung

3. Analisis 
Efektivitas dan 
Efisiensi Pajak 
Daerah serta 
Kontribusinya 
terhadap 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Provinsi Jawa 
Tengah

Metode 
Analisis 
Deskriptif 

Perkembangan 
penerimaan pajak 
daerah provinsi Jawa 
Tengah selama 
periode 2008-2012 
mengalami kenaikan 
yaitu rata-rata 13,09%.
Penerimaan pajak 
daerah provinsi Jawa 
Tengah selama 
periode 2008-2012 

DPPAD 
Provinsi Jawa 
Tengah
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By: Devi 
Oktaviana 
(2013)

pada masing-masing 
sektor secara 
keseluruhan tergolong 
sangat efektif. Jenis 
pajak daerah yang 
paling efektif 
berdasarkan hasil 
analisa adalah Bea 
Balik Nama 
Kendaraan Bermotor 
(BBNKB) yaitu 
dengan rata-rata 
tingkat efektivitas 
sebesar 117,51%.
Penerimaan pajak 
daerah provinsi Jawa 
Tengah selama 
periode 2008-2012 
tergolong sangat 
efisien yaitu dengan 
rata-rata tingkat 
efisiensi sebesar 
0,076% per tahun. 
Penerimaan pajak 
daerah provinsi Jawa 
Tengah selama 
periode 2008-2012 
mendominasi PAD, 
yaitu dengan rata-rata 
kontribusi sebesar 
86,74%

4. Analisis 
Efektivitas, 
Efisiensi Pajak 
Daerah dan 
Retribusi 
Daerah serta 
Kontribusi 
terhadap 
Pendapatan 
Asli Daerah di 
Kabupaten 
Bantul Tahun 
2009-2014

Metode 
penelitian 
deskriptif 
dengan 
menerapk
an 
perhitunga
n rasio 
efektivitas 
dan rasio 
efisiensi 
serta rasio 
kontribusi 

Berdasarkan penelitian 
dengan rasio 
efektivitas , tingkat 
perolehan Pajak 
Daerah pada 
Kabupaten Bantul 
tahun 2009-2014 
dinyatakan sangat 
efektif meskipun 
cenderung fluktuatif, 
besaran persentase 
100,56%, 
113,85%,129,67%, 
129,06%, 127,81%,  

Dinas 
Pendapatan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
Kabupaten 
Bantul
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By: Yoduke dan 
Sri Ayem (2015)

serta tahun 2010 
ditingkat efektif 
sebesar 99,17%. 
Berdasarkan rasio 
efisiensi, cenderung 
naik turun per 
tahunnya.
Pengujian rasio 
efektivitas Retribusi 
Daerah keseluruhan 
cenderung baik 
Berdasarkan penelitian 
dengan rasio efisiensi, 
tingkat efisiensi  
dinyatakan sangat 
tidak efisien, masing-
masing besarnya 
diatas 100%
penurunan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah 

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.1 Daerah Otonom dalam definisi tersebut 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli 

Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat.

2. Tujuan Otonomi Daerah 

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan 

perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama 

pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

                                                          
1Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta, Pustaka Mahardika: 2015), h. 20.
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masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

sumberdaya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat (publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan).2

B. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mikha, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

komponen  PAD yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh 

karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikelola secara profesional 

dan transparan dan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan 

kontribusinya terhadap PAD.3

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah.

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang 

bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi 

daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

                                                          
2Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ( Yogyakarta, ANDI, 2002)., h. 

59.
3Danied Mikha, “Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sleman”, Jurnal Akuntansi  Volume 5 Nomor 1 (Juni 2010) ISSN 1907-1442, h. 
66.
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perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.4

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak daerah

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan 

rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini 

dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang 

ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang 

pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. 

Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 

Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.5

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan 

dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah 

daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau 

fasilitas.6

                                                          
4Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung,Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 

tahun 2015, h. 4.
5Ibid., 
6Ibid.,
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah 

penerimaan hasil perusahan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga 

keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian 

laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas 

penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang 

tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi 

daerah, maupun pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan 

mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam 

kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan 

dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu 

yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, 

pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, 
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penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak 

dipisahkan, dan pendapatan denda pajak.7

C. Pajak daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.8 Pajak daerah yang 

baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada 

daerah dalam pembiayaan desentralisasi.9

1. Pengertian pajak 

Beberapa Pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara 

lain:

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
                                                          

7Ibid., h. 5.
8Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah,2009, Fokus Media, Jakarta.
9Machfud Sidik, “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka 

Meningkatkan Keuangan Daerah “, tersedia di http://storage.jak-
stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_280.pdf. (20 Maret 2017), dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan Pajak. 

e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempuyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah10. 

                                                          
10Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: ANDI, 2013), h. 12-13.
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2. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah  

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai 

alat angkut orang atau barang. Pemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan negara 

asing, perwakilan negara internasional, dikecualikan dari 

pengenaan pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang 

menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang 

pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai 

kendaraan bermotor. Selanjutnya wajib pajak kendaraan 

bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor 

ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor.11

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari 
                                                          

11Suparmoko, Op.cit., h. 63.
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transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau 

pemasukan ke dalam badan usaha jadi objek pajak BBNKB 

adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan 

kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, 

kedutaan dan konsulat asing. Sebagai subjek atau wajib pajak 

bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau 

badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah 10% dari 

nilai jual kendaraan bermotor jika penyerahan kendaraan itu 

merupakan penyerahan yang pertama.12

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang 

dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, 

gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Jadi yag 

menjadi objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah 

bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau 

dianggap digunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya subjek 

pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor dan  

sebagai wajib pajaknya adalah penyedia bahan bakar 

kendaraan bermotor tersebut.

                                                          
12Ibid.
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Hasil penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota 

setelah dikurangi 10% nya untuk pemerintah provinsi yang 

bersangkutan. Bagian yang diterima oleh pemerintah daerah 

sebesar 90% dari hasil penerimaan pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor tadi dibagi lagi yaitu 50% diterimakan 

kepada daerah kabupaten berdasarkan panjang jalan di 

masing-masing kabupaten dan sisanya 50% lagi dibagi rata 

untuk seluruh daerah kabupaten yang ada di provinsi yang 

bersangkutan.13

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah 

pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air 

permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, 

kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian 

rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan 

adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tetapi tidak 

termasuk air laut. Kemudian karena sumberdaya air bawah 

tanah dan air permukaan biasanya tersebar di beberapa 

wilayah tingkat II, maka baik pemerintah pusat maupun  
                                                          

13Ibid., h. 65
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pemerintah daerah tingkat satu tetap berwenang mengatur 

organisasi pengelolaannya, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.14

5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut 

oleh pemerintah. Pajak rokok dikenakan kepada pengusaha 

pabrik rokok atau produsen dan termasuk pula importir rokok 

yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang 

kena cukai. Instansi yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan tindakan pemungutan adalah pemerintah daerah, 

dimana proses pemungutan pajak rokok secara bersamaan 

disertai dengan pemungutan cukai rokok. Di beberapa tempat 

di Indonesia, hadirnya perusahaan rokok mampu memberikan 

kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk pemerintah 

daerah, sehingga dengan melihat potensi tersebut dibutuhkan 

peraturan dan ketentuan berlapis mengenai tata cara 

pemungutan dan penyetoran pajak agar dapat dimanfaatkan 

secara optimal dan terarah. 

b. Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari:

1) Pajak Hotel;

2) Pajak Restoran;
                                                          

14Ibid., h. 66
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3) Pajak Hiburan;

4) Pajak Reklame;

5) Pajak Penerangan Jalan;

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

7) Pajak Parkir;

8) Pajak lain-lain.

3. Kriteria Pajak Daerah

Berkaitan dengan pembagian kewenangan penarikan pajak pada tingkat 

Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, terdapat kriteria berkaitan dengan 

pemberian kewenangan perpajakan baik kewenangan pemerintahan Pusat, 

Provinsi, Kabupaten/Kota, yaitu:

a. Pajak untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan 

seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

b. Basis pajak daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah 

yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi 

usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang 

beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang yang tidak 

terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif 

pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. 

Basis pajak yang “mobile” merupakan  persyaratan utama untuk 

mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi 

(Pusat/Provinsi).



32

c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah 

seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

d. Pajak daerah seharusnya “visible”. Dalam arti pajak harus jelas bagi 

pembayar pajak daerah, objek, subjek, dan besarnya pajak terutang 

mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk 

daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar 

pajak dengan pelayanan yang diteriman (pajak adalah fungsi dari 

pelayanan).

f. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang 

memadai menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil 

penerimaan, idealnya harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya 

tidak berfluktuasi.

g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif lebih 

mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan 

efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti 

identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum, dan 

komputerisasi.

Pajak dan retribusi daerah berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan 

secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan 
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kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang 

manfaatnya dapat dilokalisi bagi pembayar pajak lokal.15

D. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara 

lain: 

a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, 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.

b. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan 

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

c. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah  

dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

e. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
                                                          

15Imam Soebachi, op.cit., h. 124-125.
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dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan, ruang, penggunaan sumber 

daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan.16

2. Jenis Retribusi Daerah

Retribusi dibagi atas tiga golongan:

a. Retribusi Jasa Umum;

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan.17

                                                          
16Ibid., h. 13.
17Ibid.
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Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan  Pemerintah 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut18:

1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 

badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk 

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 

mengenai penyelenggaraannya.

6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

potensial.

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa 

tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang 

lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1) Retribusi pelayanan kesehatan

2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
                                                          

18Mardiasmo., op.cit. h. 13.
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3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan 

akte catatan sipil

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

6) Retribusi pelayanan pasar

7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

8) Retribusi pemerikasaan alat pemadam kebakaran

9) Retribusi penggantian biaya cetak peta

10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

dengan kriteria-kriteria sebagai berikut19:

1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial 

yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum  

memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai 

daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh 

Pemerintah Daerah.

                                                          
19Ibid., h. 14
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Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan

3) Retribusi tempat pelelangan

4) Retribusi terminal

5) Retribusi tempat khusus parkir

6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa

7) Retribusi penyedotan kakus

8) Retribusi rumah potong hewan

9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

11) Retribusi penyeberangan di atas air

12) Retribusi pengolahan limbah cair

13) Retribusi penjualan produksi daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum; dan

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan 

izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif 
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dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak 

dibiayai dari Retribusi Perizinan.20

Retribusi yang dipungut oleh Provinsi yaitu: 

a. Retribusi jasa umum:

1) Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa

2) Retribusi penggantian biaya administrasi

3) Retribusi kemetrologian

b. Retribusi jasa usaha:

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

2) Retribusi tempat pelelangan (diskan) kapal cantrang

3) Retribusi tempat penginapan /villaRetribusi pelayanan 

keplabuhan

4) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

5) Retribusi penyeberangan di air

6) Retribusi pengolahan limbah air

7) Retribusi penjualan usaha daerah

c. Retribusi perizinan tertentu :

1) Retribusi izin trayek

2) Retribusi pengujian kapal perikanan

3) Retribusi perizinan kapal perikanan

4) Retribusi IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) 
                                                          

20Ibid.
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3. Kriteria Retribusi Daerah

a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar 

retribusi berupa jasa.

d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait 

dengan retribusi yang bersangkutan.

e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.21

4. Tata Cara Penarikan dan Tarif Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 

pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses 

pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, 

dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintahan daerah tidak 

boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam 

proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja 

sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak 

dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis 

retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah 

                                                          
21Ibid., h. 127
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kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan 

penyetoran, dan penagihan retribusi.22

Berikut ini adalah tata cara pemungutan retribusi daerah diatur Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 2009.

a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan.

b. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan 

kartu langganan.

c. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tidak tepat 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif 

berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang tidak atau 

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat 

Tagih Retribusi Daerah).

d. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan denda 

peraturan kepada daerah.

Tarif Retibusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan 

untuk menghitung besarnya daerah yang terutang. Tarif retribusi dapat 

ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan 

prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

                                                          
22Undang-Undang Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2011), h. 428.
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Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan 

prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk 

meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu 

penetapan tarif tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi 

perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi 

yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 

155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga 

tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan 

indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi 

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam hal besarnya tarif 

retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan 

karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif 

tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, 

kepala daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi. 

Tabel 2.1
Perbedaan Unsur Pajak dan Retribusi

Unsur Pajak Retribusi

Dasar Pungutan Berdasarkan peraturan 
perundang-undangan

Berdasarkan peraturan 
perundang-undangan

Daya Paksa Adanya daya paksa dari 
negara

Dapat dipaksakan tapi 
bersifat ekonomis

Sifat Pembayaran Penyerahan kekayaan kepada 
negara

Pembayaran atas jasa 
atau izin tertentu

Kontraprestasi Tanpa imbalan langsung Imbalan langsung
Penggunaan Untuk menjalankan 

pemerintahan
Untuk pelayanan umum 
berkait retribusi yang 
bersangkutan
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Pajak dan retribusi memiliki persamaan dan perbedaan. Pajak dan 

retribusi sama sama diatur berdasarkan perundang-undangan. Perbedaan 

pajak dan retribusi yang pertama terletak pada daya paksa, sifat 

pembayaran, kontraprestasi, dan penggunaan. Pajak dapat dipaksakanan 

dari negara untuk membayar apa yang dimilikinya seperti kekayaan dan 

penghasilan sementara untuk retribusi dapat dipaksakan tapi bersifat 

ekonomis yaitu bukanlah seperti pajak yang harus membayar melainkan 

orang-orang atau badan yang ingin menggunakan jasa dari pemerintah 

yang sifatnya ekonomis dimana berlaku pada seseorang yang 

menggunakan jasa tersebut. Selain itu, kontraprestasi atau imbalan 

langsung dari pajak tidak dikenakan langsung oleh pembayar pajak 

sedangkan untuk retribusi, balas jasanya langsung dan dapat dinikmati 

oleh pembayar retribusi. Contohnya adalah ketika seseorang ingin naik 

kapal di pelabuhan, maka seseorang tersebut  akan membayar tiket 

masuk. Penggunaan pajak dan retribusi pun berbeda. Pajak digunakan 

untuk menjalankan roda pemerintahan sementara retribusi digunakan 

untuk pelayanan umum yang bersangkutan.

E. Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

1. Pengertian 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya, kesamaannya, atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil 
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guna).23 Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan. 

Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah  menunjukkan keberhasilan 

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil 

sasaran semakin mendektai sasaran, berarti semakin tinggi 

efektivitasnya.24 Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat 

pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Analisis 

efektivitas pajak dan retribusi daerah yaitu menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah.25

Pengelolaan administrasi perpajakan yang baik dan benar akan membuat 

efektifnya pengelolaan kegiatan wajib pajak secara umum. Wajib pajak 

akan dengan mudah dan dalam waktu singkat mendapatkan data serta 

informasi yang dibutuhkan tentang pajak yang berkaitan dengan kegiatan 

wajib pajak secara umum. Selain itu, kualitas data dan informasi tentang 

                                                          
23Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1994), h.  250.
24Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h. 4.
25Abdul Halim , Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat,2008)
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pajak juga akan memenuhi seluruh kebutuhan wajib pajak baik 

menyangkut pajak maupun kegiatan lainnya. Efektivitas ini diantaranya 

dapat dilihat dalam  beberapa kegiatan perpajakan berikut:

a. Ketika akan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, langsung dapat 

dilaksanakan karena tersedia dokumen yang dibutuhkan oleh 

pendaftar.

b. Ketika akan menghitung pajak, wajib pajak segera dapat 

melaksanakan karena telah tersedia semua data, informasi, dan 

dokumen yang berhubungan dengan penghitungan pajak.

c. Ketika akan memotong atau memungut pajak, wajib pajak segera 

dapat melaksanakan karena sudah tersedia informasi mengenai 

berapa besarnya pajak terutang yang akan dipotong atau dipungut.

d. Ketika akan membayar pajak, wajib pajak wajib pajak segera dapat 

melaksananakan karena sudah tersedia dana pajak serta sarana yang 

dibutuhkan untuk membayar atau menyetor pajak.

e. Ketika akan melaporkan pajak, wajib pajak segera dapat 

melaksanakan karena sudah tersedia data dan informasi yang 

berhubungan dengan pelaporan pajak.26

2. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang 
                                                          

26Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 243.
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dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. 

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, 

jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga 

menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Indikator terpenuhinya aspek efektivitas belanja infrastruktur meliputi 

ketersediaan fisik (availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian 

(appropriateness), pemanfaatan (utility), dan penyerapan tenaga kerja 

(job creation).27

a. Ketersediaan fisik (availability) adalah bahwa dalam setiap aktivitas 

belanja negara yang diperuntukan bagi kegiatan fisik tentunya 

indikator dasarnya akan menghasilkan output barang/bangunan 

secara fisik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan secara 

fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik.

b. Kualitas fisik (quality) adalah kualitas output atau hasilnya, yaitu 

bahwa aspek efektivitas akan lebih reliable apabila cakupannya 

luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga 

didukung kualitas output yang optimal.

c. Kesesuaian (aprociateness) adalah kesesuaian antara kebijakan 

yang telah ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat 

selaku penerima manfaat.
                                                          

27Diakses 05 Mei 2017 pada: Model Pengukuran Kinerja Belanja Infrastruktur Negara.
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d. Pemanfaatan (utility) adalah tingkat pemanfaatan atas output yang 

telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output, 

maka semakin besar pula efektivitasnya.

e. Penyerapan tenaga kerja (job creation) adalah tingkat penyerapan 

tenaga kerja yang dihasilkan atas kegitan 

pembangunan/peningkatan infrastruktur.

3. Rasio Efektivitas Pajak dan  Retribusi Daerah serta PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin 

tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang 

semakin tinggi. 

Untuk menghitung rasio efektivitas pajak, retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah dapat digunakan rumus berikut28:

Rasioefektivitas=  
	 	 /

	 	 /
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila 

rasio yang dicapai mencapai 1 (satu) atau 100 persen. Semakin 

F. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

                                                          
28M. Ramli Faud, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2016), h. 140.
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Menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, paling sedikit ada tiga 

macam penafsiran tentang ekonomi islam. Pertama, ekonomi islam 

adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. 

Kalau ini yang dimaksud, akan timbul kesan bahwa ajaran islam 

mempunyai pengertian tersendiri apa itu ilmu ekonomi. Kedua,  ekonomi 

islam adalah sistem ekonomi islam yang menyangkut pengaturan kegiatan 

ekonomi dalam masyarakat berdasarkan cara atau metode islam. Ketiga, 

ekonomi islam adalah “perekonomian islam” atau mungkin lebih tepat, 

“perekonomian dalam islam”. Pengertian seperti ini berkembang dari 

sikap pragmatis sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negeri-negeri 

islam. Sambil mengembangkan teori ekonomi islam, mereka mengambil 

prakarsa untuk memajukan sektor ekonomi umat islam. Upaya itu 

dilakukan di bidang perdagangan antara negara-negara bermayoritas 

penduduk muslim, mendirikan bank-bank islam dan memberikan bantuan 

kredit bagi pengusaha muslim.29

2. Prinsip Ekonomi Islam

a. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan 

prinsip yang penting. Sebagaimana Allah memerintahkan berbuat 

adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain, 

terdapat dalam QS An-Nahl (16) 90: “Sesungguhnya Allah 

menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 
                                                          

29 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 9.
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kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu 

agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

b. Prinsip al-ikhsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada 

orang lain lebih daripada hak orang lain.

c. Prinsip al-Masuliyah (accuntability, pertanggungjawaban), yang 

meliputi berbagai aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu 

dengan individu (mas’uiyah al-afrad), pertanggungjawaban dalam 

masyarakat (mas’uliyah al-muj’tama). Manusia dalam masyarakat 

diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya 

kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta 

tanggung jawab pemerintah (mas’uliyah al-daulah), tanggung 

jawab ini berkaitan dengan baitul mal.

d. Prinsip al-Kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini adalah 

untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer 

seluruh anggota dalam masyarakat.

e. Prinsip keseimbangan/prinsip wasathiyah (al-I’tidal, moderat, 

keseimbangan), syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-

batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan 

individu dan kepentingan masyarakat.
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f. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi 

akhlak karimah.30

Prinsip Good Corporate Governance dalam islam sesuai dengan yang 

dirumuskan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation & 

Development) maupun KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) 

Prinsip yang dijelaskan oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan keadilan. Sedangkan prinsip yang dirumuskan 

oleh KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

independensi, dan keadilan.31

G. Pendapatan Asli Daerah dalam Islam

Pendapatan Asli Daerah atau Negara dalam islam dapat dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan pendapatan tidak resmi. 

Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah dan sedekah dan dipergunakan 

hanya untuk menfaat tertentu. Adapun beberapa sumber PAD dalam islam, 

yaitu: 

1. Kharaj

Kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dikeluarkannya 

pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula kharaj adalah 

hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non 

                                                          
30Ibid., h. 19
31Rezki Astuti Soraya, “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam dan 

Penerapannya Pada Bisnis Syariah di Indonesia”. Skripsi Program Akuntansi Universitas Sultan 
Hasanuddin, Makassar, 2012, h. 24.
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muslim.32 Di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Kharaj ini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang 

muslim maupun non muslim.33

2. Zakat 

Zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil 

pertanian. Pada permulaan islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan 

utama. Penarikan zakat dalam bentuk mata uang menyebabkan 

munculnya penarikan terhadap zakat pendapatan yang berasal dari 

kegiatan komersial seperti kerajinan tangan, sedangkan pendapatan dari 

kegiatan pertanian lebih berbentuk barang, tidak dalam bentuk uang tunai, 

yang berupa hasil pertanian itu sendiri.34

3. Khums

Khums adalah salah satu pajak wajib dalam islam yang diambil dari harta 

orang-orang kaya. Kadarnya adalah seperlima dari keuntungan yang 

diperoleh dari setelah menyisihkan biaya-biaya yang digunakan. 

Contohnya yaitu barang-barang rampasan perang, harta karun, dan 

barang-barang tambang.

                                                          
32Irfan Mahmud Raana, Sistem ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, (Yogyakarta: 

Pustaka Firdaus, 1992), h. 119.
33Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), h. 266.
34Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Rajawali Pers: Jakarta, 2012), h. 

112.
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4. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non muslim sebagai 

ganti fasilitas sosial ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta 

untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. Jumlah 

yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh 

orang islam.35

5. Penerimaan Lain

Ada yang disebut Kaffarah yaitu denda misalnya denda yang dikenakan 

kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. 

Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam 

pendapatan negara.36

H. Pajak dan Retribusi Daerah dalam Islam

Indonesia bukanlah negara islam walaupun mayoritas masyarakatnya 

beragama islam, dengan begitu maka kita akan bisa memaklumkan kedudukan 

zakat dan pajak dengan segala perbedaannya yakni zakat diperintahkan Allah 

SWT dan Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman untuk mengharapkan 

ridho-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh negara kepada warga negara yang 

didasarkan pada undang-undang yang pungutannya dapat dipaksakan. Berikut 

adalah pajak dan retribusi daerah dalam islam pada zaman Rasulullah SAW.

                                                          
35Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), h. 266
36Ibid.
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Dalam catatan Qardawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian 

zakat-pajak, tetapi baru pada batas niat saja. Imam Nawawi dan Mazhab 

Syafi’i, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak 

dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim cukup membayar 

pajak. Sementara Ibn Hajar al-Haysyami dari Mazhab Syafi’i, Ibn Abidin dari 

Mazhab Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari Mazhab Maliki berpendapat sebaliknya, 

zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan karenanya pembayaran atas 

pajak tidak menggugur kewajiban zakat.37

1. Zakat 

a. Pengertian

Zakat berawal dari kata zaka yang bermakna al-Numuw 

(menumbuhkan), al-Ziadah (menambah). Al-Barakah

(memberkatkan), dan al-Thathhir (menyucikan). Zakat adalah 

rukun islam ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua 

Hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini 

diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban shalat ketika 

Nabi masih berada di Makkah. Perintah memungutnya ditujukan 

oleh Allah SWT. kepada setiap Ulil Amri.38 QS AT-Taubah:103

                                                          
37Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam,(Rajawali Pers, 

Jakarta: 2013), h. 503.
38Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 

h.91
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Artinya: 103. “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi 
Maha mengetahui”.

b. Subjek (Wajib) Zakat

1) Muslim

Zakat menurut hadits, termasuk rukun islam. Oleh sebab itu, 

subjeknya pastilah umat islam. Ayat-ayat tentang zakat pun, 

umumnya didahului oleh perintah shalat, yang 

memperlihatkan bahwa subjek zakat adalah orang islam. 

Menurut Nabhani, “zakat dari segi perolehannya tidak akan 

dikumpulkan selain dari harta-harta orang islam. Dan bukan 

dari orang-orang non-muslim. Zakat tidak sama dengan pajak 

umum, melainkan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah, 

dan dianggap sebagai salah satu rukun islam. Meskipun 

berupa harta, namun pembayaran zakat bisa mewujudkan nilai 

spiritual, semisal shalat, puasa, dan haji, dimana hukum 

menunaikannya adalah wajib ain bagi setiap muslim. Zakat 

tersebut tidak gugur dari seseorang. Muslim selama 

diwajibkan dalam hartanya. Zakat tersebut diwajibkan atas 
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seorang muslim yang memiliki suatu nisbah, sebagai 

kelebihan dari utang-utang dan kebutuhan-kebutuhannya. 

Zakat tersebut tidak wajib atas non-muslim, tetapi diwajibkan 

atas anak anak dan orang gila.

2) Orang Kaya

Menurut Al-Quran surat Al-Taubah: 103, zakat harus 

dipungut oleh pemerintah, yang bertindak sebagai wakil fakir 

miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-

orang kaya. Sebagaimana juga hadis Rasullullah yang 

memerintahkan kepada Muazid bin Jabal yang menjadi 

Gubernur di Yaman, agar ia memungut zakat dari orang-

orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. 

Oleh karena itu, pemungutan zakat dilakukan dari orang kaya 

dan pelaksanaannya mutlak ditangani oleh pemerintah melalui 

satu lembaga khusus (amil zakat) yang memiliki sistem 

manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. 

Bila terjadi hambatan bila dalam pemungutan zakat dari 

tangan orang kaya, maka pemerintah dapat menerapkan 

sanksi pidana dan sejenisnya terhadap mereka yang 

membangkang dan tidak mau mengeluarkannya. Menurut 
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Yusuf Qardhani, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh 

pemerintah ini logis karena beberapa pertimbangan: 

a) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;

b) Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat 

apabila berharap langsung menerima haknya dari para 

wajib zakat (muzakki);

c) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dan sasaran 

yang tepat;

d) Untuk memperlihatkan syi’ar islam dalam semangat 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islam.39

c. Objek zakat

Dari ayat diatas adalah harta. Zakat sebagai pembayaran tahunan  

kecuali atas hasil pertanian, diwajibkan bagi kaum muslim yang 

kaya atas kekayaan mereka. Ia ditetapkan atas bentuk-bentuk 

kekayaan yang memiliki kemampuan untuk berkembang dari sisi 

nilainya (emas, perak) atau dapat menghasilkan kekayaan lebih 

lanjut, seperti ternak, produksi pertanian dan barang dagangan. Oleh 

karena itu, kepemilikan berpotensi berkembang merupakan 

persyaratan pertama penetapan zakat. Syarat berikutnya jika harta 

tersebut telah melampaui batas nilai minimum tertentu (nishab). 

                                                          
39Ibid., h. 97
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Jadi objeknya jelas adalah harta (mal) bukan jiwa sebagaimana 

jizyah.40

d. Dasar Pengenaan Tarif Zakat

Zakat mulai diwajibkan atas kaum muslim yang kaya pada tahun 

kedua hijriyah. Ia menjadi sumber terpenting pendapatan negara 

islam karena merupakan dana khusus untuk pembebasan 

kemiskinan dan penanganan keamanan sosial lainnya. Begitu 

pentingnya kewajiban itu, sampai-sampai memerintahkan lebih dari 

30 penyebutan. Menurut An-Nabhani harta zakat adalah salah satu 

jenis harta Baitul Mal (penerimaan negara). Namun, zakat itu 

berbeda dari jenis harta yang lain dari segi perolehannya dan dari 

segi pembelajarannya.41

4. Jizyah

a. Pengertian Jizyah

Istilah Jizyah berasal dari kata Jaza yang berarti kompensasi.

Dalam terminologi keuangan islam, istilah tersebut digunakan 

untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim yang ada di 

negara islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada 

mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk 

                                                          
40Ibid.
41Ibid.
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menjalankan agama mereka. Disamping itu mereka dibebaskan pula 

dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.

Dengan kata lain, jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk 

non-muslim di negara islam sebagai pengganti biaya perlindungan 

atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama 

masing-masing. Jadi istilah jizyah tersebut diambil sebagai akibat 

kekufuran mereka. Oleh karena itu, jizyah tersebut tidak gugur, 

kecuali apabila mereka memeluk agama islam. Namun, Jizyah 

tidak relevan lagi di zaman sekarang. Dasar perintahnya adalah QS 

Al-Taubah: 29 

                          

                  

              

Artinya:29. “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 
Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 
tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu 
orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 
mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 
Keadaan tunduk”.

b. Subjek Jizyah

Berdasarkan QS Al-Taubah: 29 diatas: “perangilah orang-orang 

yang tidak beriman”, maka jizyah diambil dari kalangan ahli kitab, 

yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan selain orang-
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orang Yahudi dan Nasrani, maka secara prinsip tidak diterima dari 

mereka kecuali mereka masuk islam atau diperangi. Tidak boleh 

mengakui keasyikan mereka dan tidak diterima jizyah mereka. 

Jadi jizyah tersebut dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan 

atas harta mereka. Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun 

mereka ikut terlibat dalam peperangan. Sekali itu, jizyah tidak 

diambil, selain dari orang yang mampu membayarkannya dan tidak 

dari kaum selain pria. Jizyah sebagai pajak individu (kepala) hanya 

dipungut dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk 

membayar. Ia tidak dipungut dari fakir miskin dan buta yang tidak 

memiliki ketrampilan atau pekerjaan, dan para rahib. Namun jika 

orang buta dan rahib itu kaya, maka jizyah boleh dipungut dari 

mereka.

Ia diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal, dan memiliki 

kemampuan. Dengan makna lain, tidak diwajibkan kepada wanita, 

anak-anak, orang gila, hamba sahaya, dan orang-orang miskin. 

Sebagaimana juga tidak diwajibkan atas orang-orang cacat, orang-

orang yang berusia lanjut, para rahib yang mengisolasi diri dari 

kehidupan masyarakat apabila mereka menerima sedekah dari orang 

lain.
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Jizyah hanya dikenakan kepada ahlu dzimmah (orang-orang kafir 

yang tinggal di negeri islam) yang mengelola tanah-tanah yang 

ditaklukan kaum muslimin.42

c. Objek Jizyah

Objek dari jizyah adalah jiwa (diri) kaum kafir karena kekafirannya. 

Oleh sebab itu ia tidak dikenakan terhadap kaum muslimin. Mereka 

membayar sesuai dengan kondisi (misalnya jenis pekerjaan) 

mereka, dan tidak melihat banyaknya harta mereka.

5. Kharaj 

a. Pengertian

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau 

menyerahkan. Dalam terminologi keuangan islam, kharaj adalah 

pajak atas tanah atau hasil tanah dimana para pengelola wilayah 

taklukan harus membayar kepada negara islam. Negara islam 

setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu dan pengelola 

harus dibayar sewa kepada negara islam. Para penyewa ini 

menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa 

hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi, kharaj ibarat 

penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang 

membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila jizyah ditetapkan 

                                                          
42Ibid., h. 105-106
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berdasarkan ijtihad, kharaj dalam bahasa arab adalah kata lain 

selain dari sewa dan hasil.43

b. Subjek kharaj

Dari sisi subjek (wajib subjeknya), kharaj dikenakan atas orang 

kafir dan juga muslim (karena membeli tanah kharajiyah). Apabila 

orang kafir yang mengelola tanah kharaj masuk islam, maka ia tetap 

dikenakan kharaj. Jika ia seorang kafir masuk islam, maka tanah itu 

tetap menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar 10% dari hasil 

buminya sebagai zakat, bukan sebagai kharaj.44

c. Objek Kharaj

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak 

proporsional) yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, 

terlepas apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang 

dewasa, seorang bebas, budak, muslim, atau non muslim. Kharaj 

dikenakan atas seluruh tanah yang ditaklukan dan tidak dibagikan 

kepada anggota pasukan perang, oleh negara dibiarkan dimiliki oleh 

pemiliki awal atau dialokasikan kepada petani non muslim dari 

mana saja.

                                                          
43Ibid.
44Ibid.



BAB III
OBJEK DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah 

Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi 

Lampung bernama “Bagian Pajak/Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. 

Waktu pembentukannya bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah 

Tingkat I Lampung pada bulan Maret tahun 1964. Pada tahun 1968 bagian 

Pajak/Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung statusnya ditingkatkan menjadi 

“biro” Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur No. G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tingkat I 

Lampung dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang 

secara struktural menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah 

Daerah Tingkat I Lampung. Dengan Surat Keputusan Gubernur No. Des/ 

0254/B. VII/HK/1991, maka dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung”. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur 

No. G/163/DP/HK/1972, tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah Dinas 

Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah 

Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 

G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 nama Dinas Pajak dan Pendapatan 
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Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi  Daerah Tingkat I Lampung”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 

tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. KUPD. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, nomenklatur 

susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di 

seluruh Indonesia menjadi seragam. Untuk Provinsi Lampung nomenklatur 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Tingkat I Lampung No. 14 Tahun 1976. Sejalan dengan 

diberlakukannya Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 

Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pemerintah 

Daerah melakukan Penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Daerah yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 tahun 

2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung No. 61 tahun 2001 Tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka 

Nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan berubah 

dari semula bernama Dinas Pendapatan daerah Provinsi Daerah Tingkat I 

lampung menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Kemudian sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan 

UU No. 33 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya 
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Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoan Organisasi 

Perangkat Daerah, maka pada tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Provinsi Lampung nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; Bagian XVIII. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka 

pada tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi 

Lampung mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Bagian VIII.

Kemudian, sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi 

di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 21 

November 2016, maka Nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pendapatan berubah dari semula bernama Dinas Pendapatan daerah 

Lampung menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Sesuai dengan peraturan daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; bagian ke XVIII 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah disebutkan:

a. Badan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan 

pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang 

menjadi  kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas 
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lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 

Badan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan 

standar/pedoman;

2) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi;

3) Pelayanan administratif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan unsur pemerintah 

Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator bidang 

Pendapatan Daerah, Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pajak;

d. Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain;

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan pendapatan asli 

daerah tentu saja perlu di dukung oleh program dan kegiatan unggulan. 

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah 

menandatangani MOU kesepakatan bersama Kepolisian Daerah (POLDA) 

Lampung untuk meningkatkan kualitas layanan bagi terwujudnya layanan 

berbasis online, kedepan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP 

pelayanan publik samsat terpadu antar mitra kerja Badan Pendapatan 

Daerah yaitu Ditlantas Polda Lampung, Jasa Raharja, dan Bank Lampung.

Saat ini layanan unggulan yang ada antara lain:

Tabel 3.1

Layanan Unggulan Samsat

No Jenis Layanan Jumlah
1. Samsat induk 10
2. Samsat pembantu 5
3. Samsat Drive Thru 2
4. Samsat Mall 3
5. Samsat Kontainer 1
6. Samsat Keliling 6
7. Samsat Ladies 1

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran di kantor-kantor Sistem 

Administrasi Menunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) yang tersebar di 

Provinsi Lampung sesuai dengan tempat kendaraan bermotor didaftarkan atau 

ditempat lain yang ditetapkan gubernur.
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Di Provinsi Lampung ini ada 10 Samsat penuh/mandiri yang tersebar 

di kabupaten/kota, antara lain Samsat Bandar Lampung, Samsat Metro, 

Samsat Kotabumi, Samsat Kalianda, Samsat Liwa, Samsat Kota Agung, 

Samsat Gunung Sugih, Samsat Sukadana, Samsat Blambangan Umpu, dan 

Samsat Menggala.

Pelayanan di Samsat penuh/mandiri ini meliputi pendaftaran 

kendaraan baru/pengesahan/penelitian ulang 5 tahun/pengesahan leasing/ 

layanan samsat link, kendaraan mutasi, pendaftaran kendaraan khusus layanan 

alat-alat berat.

Selanjutnya ada 5 samsat pembantu yang tersebar di kabupaten 

masing-masing, Samsat Pringsewu, yang pelayanannya meliputi pengesahan 

STNK/penelitian ulang 5 tahun/pengesahan leasing. Sedangkan Samsat 

Mesuji, Samsat Tulang Bawang, Samsat Pesisir Barat, pelayanan yang 

dilakukan berupa pengesahan STNK. 

Selain itu demi memudahkan dan meningkatkan pelayanan terhadap 

wajib pajak, pembayaran pajak juga dapat dilakukan di Samsat-Samsat 

Payment Point untuk pelayanan pengesahan STNK, antara lain Samsat UPC 

Rajabasa, Samsat UPC Gunung Sugih, Samsat Mall Chandra, Samsat Mall 

Graha Natar, Samsat Mall Kartini, Samsat Ladies Mall Bumi Kedaton, dan 

Samsat Kontainer, Samsat Mobil Keliling Bandar Lampung, Samsat Mobil 

Keliling Pesisir Barat, Samsat Mobil Keliling Tanjung Bintang, Samsat Mobil 

Keliling Labuhan Meringgai, Samsat Mobil Keliling Lampung Timur, Samsat 



67

Mobil Keliling Lampung Tengah, Samsat Mobil Keliling Jati Agung, Samsat 

Mobil Keliling Padang Cermin.

3. Visi dan Misi

a. Visi 

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah “Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Yang Profesional dan Bertanggung Jawab.”

b. Misi

1.) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum 

kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang 

efektif.

2.) Mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya dan teknologi secara 

efisien, efektif, serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan 

daerah.

3.) Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergitas 

pengelolaan pendapatan daerah.  

4. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Lampung, maka ditetapkan tujuan, sasaran, dan kebijakan sebagai berikut:

Tujuan:
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a. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan 

pendapatan daerah.

b. Tersedianya teknologi dan aparatur pengelola pendapatan daerah yang 

profesional.

c. Peningkatan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sasaran:

a. Peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari 

tahun sebelumnya.

b. Peningkatan sumber daya teknologi dan aparatur dalam rangka peningkatan 

daerah dari tahun sebelumnya.

c. Meningkatkan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan :

a. Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung 

produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.

b. Penyediaan perangkat hukum yang taat azas dalam proses pengelolaan 

pendapatan daerah dan pelayanan.

c. Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam proses 

pengelolaan pendapatan daerah.

d. Pemanfaatan teknologi  informasi yang optimal untuk mendukung 

produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
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e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah 

kabupaten/kota dan pemerintah daerah lainnya dalam ranga  menciptakan 

sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Mencermati berbagai hal di atas, kepala badan pendapatan daerah 

Provinsi Lampung menjelaskan bahwa strategi kebijakan pengelolaan 

pendapatan di Provinsi Lampung diarahkan pada:

a. Evaluasi/ penyesuaian, penyusunan, serta sosialisasi produk-produk hukum 

pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

b. Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan UPTD Pajak di lingkup Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor bersama samsat eksiting dalam 

upaya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wajib pajak 

kendaraan bermotor.

d. Peningkatan akses pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor 

melalui samsat link dan pembentukan kantor-kantor samsat pembantu pada 

lokasi-lokasi strategis maupun pengembangan keberadaan samsat keliling.

e. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak daerah dalam rangka 

peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah khususnya dari 

sektor pajak daerah.

f. Optimaslisasi proses-proses inspeksi dan pengujian kepatuhan pajak dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.
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g. Rekonsiliasi data terkait dengan optimalisasi pengelolaan pajak daerah, 

retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk 

penyusunan dana bagi hasil baik pemerintah pusat maupun kepada 

pemerintah kabupaten/kota.

h. Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik 

dalam lingkup internal maupun eksternal.

i. Optimaslisasi fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan baik dalam 

lingkup internal maupun eksternal terkait pengelolaan pendapatan daerah 

pada bidang administrasi, keuangan, dan kelembagaan/personal.

j. Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik 

dalam lingkup internal maupun eksternal.

k. Upaya untuk menggali kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang 

beroperasi di Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan PAD.

5. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

terdiri atas 1 sekretariat 4 bidang yaitu: bidang pajak, bidang non pajak, 

bidang bindal, bidang pengembangan informasi pendapatan (PIP) dan 8 

UPTD.

a. Kepala BAPENDA : Ir. E. Piterdono Hz. S.E., M.M.

b. Sekretaris : Drs. A. Razali MS
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c. Kabid Pajak : Evi Rahmalia S.pi., M.Si.

d. Kabid Non Pajak : M. Indra Budiman Duki, S.E., M.M.

e. Kabid Bindal : Syamsurialsyah, S. P.M.T.

f. Kabid PIP : Yuri Agustina Prima Sari, S.E., M.M.

g. KA. UPTD wil I Bandar Lampung

h. KA. UPTD wil II Kalianda

i. KA. UPTD wil III Metro

j. KA. UPTD wil IV Bandar Jaya

k. KA. UPTD wil V Mesuji

l. KA. UPTD wil VI Kotabumi

m.KA. UPTD wil VII Pringsewu 

n. KA. UPTD wil VIII Krui

B. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung

1. Gambaran Umum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi 

Lampung

a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. 

Dalam konteks ini, ada beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Badan 

Pendapatan Daerah. Besar kecilnya pajakdaerah yang dikelola akan sangat 

berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dan 
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melaksanakan pembangunan. Dasar hukum pengenaan pajak daerah 

adalah:

1) Undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah.

2) Perda peraturan daerah no. 31 tahun 2014 tentang pajak daerah.

Terdapat 5 jenis pajak yang diatur antara lain:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4) Pajak Air Permukaan

5) Pajak Rokok

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. 

Dasar hukum pengenaan retribusi daerah adalah:

1) Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

2) Perda peraturan daerah nomor 32 tahun 2014 tentang retribusi daerah.

Terdapat 5 retribusi yang diatur, antara lain:

1) Retribusi Jasa Umum

2) Retribusi Jasa Usaha

3) Retribusi Perizinan
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4) Lain-lain PAD yang Sah

5) Pendapatan Hibah

Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini memiliki 23 mitra yaitu 

satuan kerja-satuan kerja pendapatan yang memiliki tugas untuk menggali 

sumber PAD.

Memang disadari bahwa kontribusi retribusi pada PAD masih kecil 

namun demikian Badan Pendapatan Daerah akan selalu berupaya dengan 

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan 

menyesuaikan Undang-undang 23 tahun 2014 dimana terdapat peluang-

peluang untuk pengembangan sumber pendapatan. Sumber yang bisa 

dikembangkan hanya retribusi, dari objek retribusi tersebut daerah 

diyakini mampu menggali potensi-potensi yang ada di Provinsi Lampung.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung

a. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 

Lampung Tahun Anggaran 2011-2015

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung, berikut ini adalah pemaparan target serta realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 

2015:



74

Tabel 3.2

Target dan Realisasi PAD Tahun 2011-2015

No. Tahun Target Realisasi

1. 2011 1.085.424.020.000 1.118.340.910.000
2. 2012 1.600.273.140.000 1.687.701.199.000
3. 2013 2.183.413.480.000 1.771.297.940.000
4. 2014 2.258.133.100.000 2.274.685.570.000
5. 2015 2.341.611.590.000 2.247.342.670.000

Sumber data: Badan Pusat Statistik tahun 2011-2015(data diolah)

b. Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun Angaran 

2011-2015.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung, berikut ini adalah pemaparan target serta realisasi Pajak 

Daerah tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015

No. Tahun Target Realisasi
1. 2011 1.714.662.000 1.199.495.831
2. 2012 1.540.983.000 1.465.711.124
3. 2013 2.093.993.000 1.547.336.215
4. 2014 2.067.600.000 1.946.452.924
5. 2015 2.267.015.000 1.963.322.716

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 (data diolah)
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c. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 

Angaran 2011-2015.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung, berikut ini adalah pemaparan target serta realisasi 

Retribusi Daerah tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015:

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2015

No. Tahun Target Realisasi
1. 2011 7.699.962.500 8.371.829.812
2. 2012 7.535.420.164 8.190.683.392
3. 2013 8.339.099.000 10.070.270.933
4. 2014 7.787.152.820 9.253.336.152
5. 2015 7.708.708.520 10.317.965.095

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 (data diolah)



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap 

peningkatan PAD Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia 

yang berupaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pajak daerah 

dan retribusi daerah. Keduanya merupakan salah satu komponen penting 

pendapatan daerah dalam meningkatkan PAD. Karena pentingnya 

peranan tersebut, mengakibatkan pemerintah daerah selalu berusaha 

untuk meningkatkan penerimaannya. Pajak daerah merupakan komponen 

yang paling besar kontribusinya sementara untuk retribusi daerah 

pemerintah masih terus berusaha untuk mengoptimalkannya. 

Pajak daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah 

iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak 

daerah yang dipungut oleh Provinsi Lampung adalah Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan 

(PAP) dan Pajak Rokok. Pajak rokok baru efektif penerimaannya di tahun 
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2014 dimana sebelumnya pajak rokok merupakan pajak yang 

penerimaannya masuk ke kota/kabupaten.

Provinsi Lampung memiiki ragam potensi Pendapatan Asli 

Daerah yang memiliki nilai tinggi untuk meningkatkan PAD bagi 

perkembangan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

terselenggaranya pengelolaan PAD, Badan Pendapatan Daerah didukung 

oleh setiap kegiatan unggulan dan berbagai program terutama dalam 

memungut pajak daerah yaitu dengan adanya samsat keliling guna 

meningkatkan pelayanan. 

Berikut adalah penghitungan rasio efektivitas, dengan dihitungnya 

rasio efektivitas, maka akan terlihat bagaimana pengelolaan keuangan 

PAD Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung.

1. Efektivitas Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan PAD yang 

sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Besar 

kecilnya pajak daerah mempengaruhi kapasitas anggaran dalam 

membiayai pengeluaran, baik untuk pembangunan maupun 

anggaran rutin. 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan 

efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 atau 100 
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persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin baik.1

Analisis efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah 

dalam memungut atau menarik pajak daerah yang dibandingkan 

dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang 

diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan 

rentang waktu yang diteliti adalah 2011-2015. Dengan menerapkan 

perhitungan rumus rasio efektivitas maka analisa deskriptif 

efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan PAD, yaitu sebagai 

berikut:

Tabel 4.1
Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Tahun Target Realisasi
Tingkat 

Efektivitas
Kriteria

2011 1.714.662.000 1.199.495.831 69% Tidak efektif

2012 1.540.983.000 1.465.711.124 95% Cukup efektif

2013 2.093.993.000 1.547.336.215 73% Tidak efektif

2014 2.067.600.000 1.946.452.924 94% Cukup efektif

2015 2.267.015.000 1.963.322.716 86% Kurang efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

                                                          
1Ramli Faud, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ( Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2016), h. 140.
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Berdasarkan tebel 4.1, rasio efektivitas perolehan pajak 

daerah tahun 2011-2015 mengalami angka yang fluktuatif dimana 

pada setiap tahunnya memiliki kriteria masing-masing. Uraian 

berikut akan menjelaskan masing-masing dari perolehan pajak 

daerah. Pada tahun 2011 rasio efektivitas pajak daerah yaitu sebesar 

69% dan dinyatakan tidak efektif, pemerintah belum bisa memenuhi 

target yang akan dicapai. Hal ini disebabkan karena pajak air 

permukaan kurang berkontribusi dalam penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2012 dinyatakan cukup efektif dimana persentasenya 

sebesar 95%, hal ini merupakan suatu pencapaian baik dari tahun 

sebelumnya. Adanya peningkatan tersebut disebabkan karena target 

pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor mengalami pencapaian target yang cukup signifikan.   

Namun, di tahun 2013 mengalami penurunan kembali, yaitu rasio 

efektvitas hanya sebesar 73% menandakan bahwa adanya 

penurunan dari tahun sebelumnya dan dinyatakan kurang efektif.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan pemerintah 

dimana pajak air bawah tanah telah dihapuskan dari jenis-jenis 

penerimaan pajak provinsi dan rendahnya realisasi dari pajak bea 

balik nama kendaraan bermotor yang jauh dari target. Di tahun 

2014, rasio efektivitas cukup efektif dengan persentase sebesar 94%

karena pemerintah provinsi baru mendapatkan tambahan dari pajak 
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rokok yang baru efektif penerimaannya di tahun 2014 dan di tahun 

2015 dinyatakan cukup efektif dengan persentase sebesar 84% 

menurun dari tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa menurut peneliti, 

penerimaan pajak daerah provinsi Lampung belum sepenuhnya 

efektif dimana angka setiap tahunnya fluktuatif. Penerimaan pajak 

daerah di setiap tahunnya belum bisa mencapai target yang 

ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung. 

Dalam memungut pajak daerah, pemerintah Provinsi 

Lampung dalam hal ini  Badan Pendapatan Daerah memiliki banyak 

kekurangan dan hambatan sehingga target yang telah ditetapkan 

belum bisa terealisasi dengan tepat. Salah satu hambatannya adalah 

masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan membayar pajak. 

Dari beberapa jenis pajak daerah, salah satunya adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor 

yang serapan pajaknya tidak dapat terpenuhi. Beberapa terobosan 

sudah dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan pelayanan 

dan melakukan beberapa razia kendaraan bermotor yang sudah 

habis pajak. Selain itu, untuk terus meningkatkan jumlah wajib 

pajak, pemerintah melakukan pula sistem doo to door dimana 

petugas menghampiri wajib pajak untuk membayar pajak. 

Seharusnya dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran 
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dari masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak maka 

pendapatan asli daerah itu akan meningkat sehingga pemerintah 

mampu membangun daerah dengan pesat dan masyarakat akan 

sejahtera.

Berdasarkan Perda Nomor 31 Tahun 2014 tentang pajak 

daerah yang menjadi wewenang Provinsi Lampung adalah Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

(PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tabel 4.2
Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Lampung 

Tahun 2011-2015

Tahun Target Realisasi Tingkat 
efektivitas

Kriteria

2011 360.507.000.000 360.179.811.621 99% Cukup efektif
2012 425.507.000.000 445.059.044.873 104,6% Sangat efektif
2013 526.000.000.000 492.654.711.969 93% Cukup efektif
2014 560.000.000.000 544.701.492.841 97% Cukup efektif
2015 571.200.000.000 584.213.376.765 102% Sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Berdasarkan tabel 4.2, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) Provinsi Lampung tergolong efektif dengan rata-rata 

lebih dari 99% selama lima tahun terakhir walaupun 

cenderung mengalami peningkatan dan penurunan. Pada 

tahun 2011 penerimaan pajak kendaraan bermotor dinilai 
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cukup efektif dan meningkat pada tahun 2012 dengan rasio 

efektivitas sebesar 104,6% dan dikatakan sangat efektif. Pada 

tahun 2013 dan 2014 kembali turun dengan rasio 

dikategorikan cukup efektif dengan persentase sebesar 93% 

dan 97% dan kembali sangat efektif pada tahun 2015 dengan 

persentase 102%. 

Persentase yang dicapai selama lima tahun terakhir 

menggambarkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dikatakan 

efektif, hal ini disebabkan karena terus bertambahnya jumlah 

kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Lampung yaitu 

sebesar 2.755.953 ditahun 2014 dan akan selalu bertambah 

setiap tahunnya. 
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b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tabel 4.3
Efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Tahun Target Realisasi Tingkat 
efektivitas

Kriteria

2011 532.460.000.000 550.806.624.927 103% Sangat 
efektif

2012 757.000.000.000 698.234.992.066 92% Cukup 
efektif

2013 813.907.700.000 688.234.992.066 84% Kurang 
efektif

2014 716.809.000.000 712.469.025.097 99% Cukup 
efektif

2015 712.000.000.000 599.411.065.623 84% Kurang 
efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3, penerimaan pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun 2011-2015 

dikatakan cukup efektif dengan rata-rata persentase rasio 

sebesar 92,4%. Pada tahun 2011 tergolong sangat efektif 

dengan persentase 103%. Lalu pada tahun 2012 tahun 

tergolong cukup efektif dan pada tahun 2013 kurang efektif 

dan kembali lagi cukup efektif pada tahun 2014 dan menurun 

lagi ketegorinya di tahun 2015 yaitu kurang efektif dengan 

persentase sebesar 84%. 
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c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Tabel 4.4
Efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Tahun Target Realisasi Tingkat 
efektivitas

Kriteria

2011 242.500.000.000 286.217.627.978 101% Sangat 
efektif

2012 315.000.000.000 319.938.287.987 102% Sangat 
efektif

2013 335.000.000.000 364.399.037.460 108% Sangat 
efektif

2014 445.000.000.000 454.774.490.380 102% Sangat 
efektif

2015 466.000.000.000 469.361.518.410 100% Efektif
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 penerimaan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung dari tahun 2011 

sampai 2015 tergolong sangat efektif dengan persentase diatas 

100% hanya di tahun 2015 saja yang dikategorikan efektif. 

Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor dilakukan cukup baik oleh Badan 

Pendapatan Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi 

Provinsi Lampung yang memungut pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor.
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d. Pajak Air Permukaan (PAP)

Tabel 4.5
Efektivitas Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Lampung Tahun 2011-

2015

Tahun Target Realisasi Tingkat 
efektivitas

Kriteria

2011 2.300.000.000 2.214.130.078 96% Cukup efektif
2012 2.300.000.000 2.028.227.431 88% Kurang 

efektif
2013 2.300.000.000 2.047.473.300 89% Kurang 

efektif
2014 2.300.000.000 2.316.282.077 100% Efektif
2015 2.300.000.000 1.638.962.114 71% Tidak efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Berdasarkan tabel 4.5, Pajak Air Permukaan Provinsi 

Lampung dari tahun 2011-2015 tergolong kurang efektif. 

Pada tahun 2011 rasio efektivitasnya mencapai 96% dan turun 

di tahun 2012 menjadi 88% yang menandakan bahwa 

pengelolaannya kurang efektif. Di tahun 2013 masih sama 

dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rasio efektivitas 

sebesar 89% dan tahun 2014 mencapai 100% dan dikatakan 

efektif kemudian di tahun 2015 mengalami penurunan yang 

sangat jauh dari tahun sebelumnya dimana persentase 

efektivitas hanya mencapai 71% yang artinya tidak efektif.

Pengelolaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung 

cenderung fluktuatif dengan realisasi yang rata-rata belum 
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bisa memenuhi target. Hal ini dikarenakan Badan Pendapatan 

Daerah yang belum bisa mengoptimalkan PAP dengan baik. 

Kekurangan SDM dalam pengelolaan pajak air permukaan ini 

menjadi salah satu sebab dan Badan Pendapatan Daerah akan 

melakukan intensifikasi dalam perkembangan PAP 

kedepannya.

e. Pajak rokok

Tabel 4.6

Efektivitas Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Tahun Target Realisasi Tingkat 
efektivitas

Kriteria

2014 500.000.000.000 500.000.000.000 100% Efektif
2015 500.000.000.000 500.000.000.000 100% Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Penerimaan pajak rokok Provinsi Lampung baru efektif pada 

tahun 2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pajak 

rokok merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh 

pemerintah provinsi dan baru mulai berlaku pada 1 Januari 

2014. Pungutan pajak rokok bersifat definitif yaitu hal yang 

tidak bisa diperdebatkan atau sudah final. Jadi, target sudah 

ditetapkan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah 
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hanya membayar yang sudah ditentukan. Untuk Provinsi 

Lampung di tahun 2014 dan 2015 pungutan pajak rokok 

mencapai lima ratus milyar rupiah.

2. Efektivitas Retribusi Daerah

Retribusi 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.

Analisis efektivitas retribusi daerah adalah tingkat angka 

pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik retribusi

daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan 

sebelumnya. Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung dengan rentang waktu yang diteliti adalah 2011-

2015. Dengan menerapkan perhitungan rumus rasio efektivitas 

maka analisa deskriptif efektivitas retribusi daerah dalam 

meningkatkan PAD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Tahun Target Realisasi
Tingkat 

Efektivitas
Kriteria

2011 7.699.962.500 8.371.829.812 108,72% Sangat efektif

2012 7.535.420.164 8.190.683.392 108,69% Sangat efektif
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2013 8.339.099.000 10.070.270.933 120,75% Sangat efektif

2014 7.787.152.820 9.253.336.152 118,82% Sangat efektif

2015 7.708.708.520 10.317.965.095 133,84% Sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Berdasarkan tabel 4.2, rasio efektivitas perolehan retribusi 

daerah tahun 2011-2015 dinyatakan sangat efektif. Untuk uraian 

masing-masing perolehan adalah di tahun 2011 dinyatakan sangat 

efektif dengan angka persentase sebesar 108,72%, naik 8,72% dari 

target. Tahun 2012 sangat efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 

108,69%, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 

dinyatakan sangat efektif dengan angka persentase sebesar 

120,75%, naik 20,75% dari target. Tahun 2014 sangat efektif 

sebesar 118,82% , turun dari tahun sebelumnya dengan selisih 

1,93% dan tahun 2015 persentase sebesar 133,84%  yaitu angka 

persentase tertinggi dalam efektivitasnya yaitu  naik 33,84% dari 

target. Retribusi daerah Provinsi Lampung sangat efektif pada tahun 

2011-2015, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari tiap-

tiap pos retribusi. Dari tiga jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu banyak 

mengalami peningkatan dalam mencapai targetnya. 
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Menurut pendapat peneliti, penerimaan retribusi daerah sudah 

sangat efektif setiap tahunnya karena setiap tahunnya penerimaan 

retribusi daerah sudah melampaui target yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Provinsi Lampung. Disebut sangat efektif karena 

penerimaan retribusi sedikit berbeda dari pajak. Pada retribusi 

daerah, penarikan tarif dilakukan langsung kepada orang atau badan 

yang menikmati manfaatnya. Namun, kontribusi retribusi dinilai 

masih sangat minim terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pemerintah belum bisa mengelola potensi daerah yang ada. Padahal, 

pemerintah sudah diberi kewenangan dalam mengurus daerah 

otonomnya.

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap PAD. 

Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan 

pengatur kegiatan ekonomi daerah Provinsi Lampung. Kegiatan 

ekonomi akan berjalan lancar jika dapat diatur dengan baik dan 

sumber-sumber keuangan yang ada mencukupi sehingga pengaturan 

keuangan di pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik. Dalam 

mencapai targetnya, retribusi Provinsi Lampung mengalami 

terobosan yang cukup baik sehingga dinilai sangat efektif. Jenis 

retribusi yang menyumbang penerimaan terbesar yaitu pada 

retribusi jasa usaha dengan penerimaan dari pos retribusi pemakaian 

kekayaan daerah. 
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Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pemerintah dalam 

memungut retribusi adalah keengganan objek retribusi untuk 

membayar iuran pungutan dan terkadang seringnya terjadi 

perpindahan lokasi usaha/objek retribusi itu sendiri. Namun, ada 

beberapa pos-pos retribusi yang sangat mendukung dan harus

dikelola lebih baik yaitu pada retribusi pemakaian kekayaan daerah, 

retribusi tempat pelelangan kapal cantrang, dan retribusi pelayanan 

kepelabuhan. Diharapkan penerimaan retribusi Provinsi Lampung 

akan terus tumbuh dengan cepat, karena hal ini sedang diupayakan 

oleh pemerintah. Pemerintah menyadari kontribusi retribusi 

memang sangat kecil, namun guna pembangunan ekonomi, retribusi 

dinilai cukup penting karena tujuannya pun sama dengan pajak 

daerah yaitu memenuhi kebutuhan rutin kas negara dan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari retribusi daerah 

akan sangat berdampak baik pada peningkatan pendapatan asli 

daerah. Jika penerimaan retribusi bertambah, maka akan 

menyebabkan pendapatan asli daerah pun bertambah dan daerah 

akan lebih mampu untuk mengembangkan daerah otonomnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 32 Tahun 

2014 tentang retribusi daerah yaitu daerah diberi kewenangan untuk 
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memungut tiga objek retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi 

jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi jasa umum

Tabel 4.8
Efektivitas Retribusi Jasa Umum Provinsi Lampung Tahun 

2011-2015

Tahun Target Realisasi
Tingkat 

Efektivitas
Kriteria

2011 1.219.710.500 1.443.532.300 118% Sangat efektif
2012 1.397.969.500 1.671.936.050 119% Sangat efektif
2013 1.535.000.000 2.231.253.649 145% Sangat efektif
2014 185.000.000 239.170.800 130% Sangat efektif
2015 240.000.000 315.121.500 131% Sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Berdasarkan tabel 4.8, penerimaan retribusi jasa umum 

Provinsi Lampung dinilai sudah sangat efektif. Selama lima 

tahun terakhir, semua target bisa dicapai dengan baik. Pada 

tahun 2011 rasio efektvitas sebesar 118% dan di tahun 2012 

mencapai 119% dan perolehan yang sangat tinggi terjadi di 

tahun 2013 dengan rasio efektivitas sebesar 145%. Di tahun 

2014 dan 2015 rasio efektivitasnya sebesar 130% dan 131%. 

Dalam memungut retribusi jasa umum, pemerintah rovinsi 

Lampung sudah cukup baik dalam memungutnya karena 

semua bisa melampaui target yang dicapai. Retribusi jasa 

umum Provinsi Lampung meliputi retribusi pelayanan 
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kesehatan rumah sakit jiwa, retribusi penggantian administrasi 

dan retribusi kemetrologian (tera ulang).

b. Retribusi jasa usaha 

Tabel 4.9
Efektivitas Retribusi Jasa Usaha Provinsi Lampung Tahun 

2011-2015

Tahun Target Realisasi
Tingkat 

Efektivitas
Kriteria

2011 6.389.252.000 7.195.997.512 112% Sangat efektif
2012 6.012.614.814 6.316.906.492 105% Sangat efektif
2013 6.692.599.000 7.665.727.284 114% Sangat efektif
2014 7.408.152.820 8.607.755.352 116% Sangat efektif
2015 7.295.708.520 9.810.018.595 134% Sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Berdasarkan 4.9 penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2011-

2015 tergolong sangat efektif. Hal ini disebabkan retribusi 

pemakaian kekayaan daerah berkontribusi cukup besar dalam 

melampaui target retribusi jasa umum. Retribusi pemakaian 

kekayaan daerah diantaranya adalah sewa tanah dan 

bangunan, sewa rumah dinas beberapa instansi dan beberapa 

UPTD-UPTD .
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c. Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 4.10
Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi Lampung 

Tahun 2011-2015

Tahun Target Realisasi
Tingkat 

Efektivitas
Kriteria

2011 91.000.000 92.300.000 101% Sangat efektif
2012 124.835.850 201.840.850 161% Sangat efektif
2013 111.500.000 173.290.000 155% Sangat efektif
2014 194.000.000 206.410.000 106% Sangat efektif
2015 173.000.000 192.826.000 110% Sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 
(diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 penerimaan retribusi perizinan tertentu 

Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif 

dimana setiap tahunnya keefektifan melebihi target. Pada 

tahun 2012 dan 2013 rasio efektivitas mencapai 161% dan 

155%. Hal ini menggambarkan pemerintah mampu mengelola 

retribusi perizinan tertentu dengan baik. Adapun unsur-unsur 

dari retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin trayek 

dan retribusi pengujian kapal perikanan serta ada tambahan 

dari retribusi perizinan kapal perikanan yang baru efektif 

penerimaannya di tahun 2014.

3. Efektivitas PAD 

Pendapatan Asli Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan 
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daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang 

bersumber dari potensi daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan menerapkan perhitungan rumus rasio efektivitas maka 

analisa deskriptif efektivitas PAD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Efektivitas PAD Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Tahun Target Realisasi Tingkat 

Efektivitas

Kriteria

2011 1.085.424.020.000 1.118.340.910.000 103,03% Sangat 

efektif

2012 1.600.273.140.000 1.687.701.199.000 105,46% Sangat 

efektif

2013 2.183.413.480.000 1.771.297.940.000 81,12% Cukup 

Efektif

2014 2.258.133.100.000 2.274.685.570.000 100,73% Sangat 

Efektif

2015 2.341.611.590.000 2.247.342.670.000 95,97% Cukup 

efektif

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 

(diolah)

Berdasarkan tabel 4.3, Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Lampung tahun 2011-2015 mengalami angka yang cukup fluktuatif. 

Pada tahun 2011 dan 2012 persentase efektivitas mencapai 103,03% 
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dan dinyatakan efektif. Namun pada tahun 2013, realisasi PAD 

belum bisa mencapai target dengan persentase efektivitas hanya 

sebesar 81,12% dan dinyatakan cukup efektif. Kemudian pada 

tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar 100,73% dan dinyatakan sangat efektif 

dan di tahun 2015 mengalami penurunan sedikit dan kurang dari 

100% persentasenya dengan angka yaitu sebesar 95,97% dan 

dinyatakan cukup efektif. Dalam lima tahun terakhir, Pendapatan 

Asli Daerah Provinsi Lampung dikatakan cukup efektif dengan 

persentase sebesar 97,26%, dengan adanya tambahan dari 

komponen selain pajak daerah dan retribusi daerah yaitu hasil 

perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut pendapat peneliti, berdasarkan data tersebut 

menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa sepenuhnya konsisten 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Fokus 

pengelolaan PAD Lampung sangat mengandalkan potensi dari 

pajak dan retribusi. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh 

Provinsi Lampung bukan hanya sekedar tentang pengelolaan PAD 

itu sendiri, melainkan adanya peran masyarakat dalam membantu 

pemerintah yang seharusnya membayar pajak daerah dengan tepat 

waktu. Kebijakan umum pendapatan daerah diupayakan untuk 
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meningkatkan pembangunan ekonomi melalui mobilisasi 

pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala bidang satu 

pajak Badan Pendapatan Daerah, adanya beberapa faktor yang 

menghambat pemerintah dalam upayanya meningkatkan PAD 

diantaranya adanya kecurigaan dan prasangka negatif dari 

masyarakat kepada petugas pajak sehingga dengan adanya sikap 

tersebut, masyarakat kurang sadar akan pentingnya membayar pajak 

guna meningkatkan PAD yang akan berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri. 

Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah seharusnya 

dapat dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai program kegiatan 

yang mendukung pemberdayaan masyarakat seperti halnya 

meningkatkan ekonomi lokal. Tugas dan tata kelola pemerintah 

daerah yang memimpin perkembangan dan pembangunan Provinsi 

Lampung hendaknya melakukan pengelolaan dengan baik dan dari 

seluruh potensi yang dipungut dari masyarakat adalah untuk 

kesejahteraan rakyat itu sendiri. Di sisi lain, masyarakat pula harus 

diberi kesadaran bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan 

pengelolaan keuangan dilakukan secara adil dan merata dan dapat 

dipertanggungjawabkan demi kemakmuran semua masyarakat.
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B. Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD menurut 

Perspektif Ekonomi Islam

Firman Allah dalam QS Al-Mudatstsir 74: 38

 ٣٨ُكلُّ َنفِۡسۢ ِبَما َكَسَبتۡ َرِھیَنٌة  

38. tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisaa 4: 58 

 لنَّاِسٱِإَلىٰٓ َأھِۡلَھا َوِإَذا َحَكمُۡتم َبیَۡن  لَۡأَمَٰنِٰتٱَیأُۡمُرُكمۡ َأن ُتَؤدُّوْا  للََّھٱِإنَّ 
َكاَن َسِمیَعۢا  للََّھٱِإنَّ  ۦِٓۗنِعمَّا َیِعُظُكم ِبِھ للََّھٱِإنَّ  لَۡعدِۡلۚٱَأن َتحُۡكُموْا ِب

 ٥٨ا �َبِصیر

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat.

Berdasarkan kedua ayat tersebut, pemerintah memiliki tanggung 

jawab dan amanat penting dalam melakukan pengelolaan terhadap 

keuangan negara. Pemerintah selaku penyelenggara dan pembuat 

kebijakan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan 

masyarakat yang harus membayar atas pemanfaatan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan tugas dan wewenang 

sesuai dengan jabatan, tugas pokok, dan fungsi yang telah ditetapkan 

Gubernur Lampung yang tertera dalam Undang-Undang, serta 

menerapkan beberapa peraturan untuk masing-masing bidang.
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Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen 

penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, 

pemerintah seharusnya mampu menyalurkan PAD Lampung dalam 

pembangunan infrtastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana 

lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pajak dan 

retribusi daerah di provinsi Lampung dinilai sudah efektif dalam 

pelaksanaannya, sehingga masyarakat seharusnya mampu merasakan 

dampak dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan.

Dalam ekonomi islam, ada beberapa prinsip Good Corporate 

Governance yang ditetapkan, yaitu pertama prinsip keadilan, dalam QS 

An-Nahl (16) 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus berlaku adil dalam 

menetapkan biaya pajak dan retribusi. Pencatatan atas transaksi keuangan 

pun harus dilakukan dengan baik dan benar. Secara umum, pemerintah 

telah berlaku adil dalam menetapkan biaya pajak dan retribusi dimana 

penetapan tersebut telah melalui berbagai tahap diantaranya adalah 

pemerintah melakukan pendataan terhadap subjek pajak sehingga upaya 

ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan dalam melakukan 

penetapan biaya pajak. Begitu pula dalam hal pemberian sanksi, Badan 
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Pendapatan Daerah tidak boleh merugikan pihak manapun dan melakukan 

tindakan yang tegas agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua, Akuntabilitas. Artinya akuntabilitas tidak hanya terbatas 

pada laporan keuangan melainkan bentuk pertanggungjawaban manusia 

kepada Allah dengan melaporkan pelaporan sesuai dengan yang ada dan 

wajar. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah telah 

melakukan pelaporan keuangan setiap tahunnya  sesuai dengan yang ada 

di lapangan. Salah satu bentuk dari akuntabilitas tersebut adalah Badan 

Pendapatan Daerah selalu melakukan bentuk laporan terhadap atasannya 

secara vertikal dan senantiasa bisa mempertanggungjawabkan ketika BPK 

datang untuk memeriksa ke lapangan.

Ketiga, prinsip pertanggungjawaban, dimana pemerintah mampu 

bertanggung jawab atas tugas, jabatan, dan kewenangannya sebagai wakil 

daripada masyarakat. Sebagai Badan yang memiliki tanggungjawab 

dalam penerimaan keuangan daerah, pemerintah daerah telah 

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, salah 

satu bentuk tanggungjawabnya adalah pemerintah selalu berusaha dalam 

memaksimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan 

mengadakan program-program unggulan seperti mengadakan sosialisasi 

ke masyarakat untuk menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak 

dan mengadakan samsat keliling untuk mempermudah jalannya 

pemungutan pajak. 
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Keempat prinsip transparansi. Menjadi prinsip penting dalam 

pelaksanaan GCG yang islami, yaitu bisa memberikan informasi yang 

akurat dari semua kegiatan dan dapat menjamin terciptanya keadilan dan 

kejujuran bagi semua pihak. Transparansi menjadi bagian yang sangat 

penting dalam sebuah institusi atau organisasi. Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung telah memberikan informasi dan hal ini merupakan 

amanah dari banyak orang sehingga pemerintah daerah benar-benar 

melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan dan menjunjung tinggi 

prinsip kehati-hatian dalam memberikan informasi-informasi penting. 

Kelima, Independensi terkait dengan konsistensi dan tetap

istiqomah yaitu dengan berpegang teguh pada kebenaran meskipun 

menghadapi risiko yang cukup tinggi. Badan Pendapatan Daerah telah 

melaksanakan tugasnya secara independen, tidak terpengaruh oleh pihak 

lain dan tidak menggantungkan tugasnya terhadap pihak lain.

Prinsip-prinsip ini adalah untuk mencapai falah. Pencapaian 

keadilan, pertanggungjawaban, transparansi dan sebagainya dalam 

penelitian ini adalah terdistribusinya dengan adil pendapatan asli daerah 

seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lain-lainnya sehingga 

dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari. 

Pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD dapat 

dialokasikan sesuai dengan islam dimana pajak dan retribusi mampu 
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memberikan perubahan bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain dan 

hal yang terpenting adalah masyarakat dan pemerintah mampu 

melakukannya bersama-sama sesuai dengan prinsip ekonomi islam dan 

memperhatikan pelaksanaan tujuan berdasarkan apa yang telah 

direncanakan sehingga apa yang diharapkan akan tercapai. 



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua komponen pokok 

dalam meningkatkan PAD guna pembangunan ekonomi di Provinsi

Lampung. Pajak daerah dinilai cukup efektif  dengan rasio efektivitas rata-

rata 83,4%. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang 

sangat efektif kontribusinya terhadap pajak daerah sementara Pajak Air 

Permukaan (PAP) yang masih tergolong kurang efektif penerimaannya 

dikarenakan pengelolaan PAP yang belum optimal sementara retribusi 

daerah dinyatakan sangat efektif dengan persentase 118,84% baik 

retribusi jasa umum, jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu selama 5 

tahun terakhir.

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dapat dialokasikan 

sesuai dengan islam dimana pajak dan retribusi mampu memberikan 

perubahan bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain dan hal yang 

terpenting adalah masyarakat dan pemerintah mampu melakukannya 

bersama-sama sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu keadilan, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan independensi serta

memperhatikan pelaksanaan tujuan berdasarkan apa yang telah 

direncanakan sehingga apa yang diharapkan akan tercapai.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan 

masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah, pengelolaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD seharusnya lebih 

diperhitungkan lagi terutama dalam pemungutannya dan pemerintah perlu 

meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam 

mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak. Terutama pada 

pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang masih belum bisa 

mengoptimalkan penerimaannya. Pajak daerah mampu lebih efektif 

perolehannya dengan memperhitungkan rencana dan tujuan yang dicapai. 

Sementara pada retribusi daerah pemerintah perlu meningkatkan pungutan 

dan melakukan evaluasi terhadap potensi retribusi yang seharusnya masih 

banyak untuk digali.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan bahan 

referensi atau literatur serta dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada 

pembaca pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam 

meningkatakan Pendapatan Asli Daerah.
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