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ABSTRAK 

 

Sejak adanya sistem disentralisasi, pemerintah daerah dapat 

mengatur dan mengalokasikan secara mandiri penerimaan daerah 

dalam pengelolaan kewenangannya. Kemandirian daerah dapat 

dicerminkan melalui kapasitas fiskal daerah. Indeks Kapasitas Fiskal 

(IKF) Kabupaten Lampung Utara berada dalam kategori sedang. 

Kabupaten Lampung Utara memiliki luas wilayah sebesar 2,725.78 

km
2
, namun pajak dan retribusi daerahnya masih rendah. Dan laju 

pertumbuahan produk domestik regional bruto (PDRB) fluktuasi dari 

tahun 2010-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pajak daerah, retribusi daerah, dan produk domestik regional bruto 

terhadap kapasitas fiskal dalam perspektif Islam (survey pada 

Kabupaten Lampung Utara tahun 2010-2019). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Popolasi dalam penelitian ini adalah data dari 

kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Utara yang terdapat pada Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2019. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu teknik sampling jenuh. Sehingga diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 10 data tahunan dari tahun 2010-2019. 

Sampel yang diambil adalah data pajak daerah, retribusi daerah, 

produk domestik regional bruto, dan kapasitas fiskal. Data yang diolah 

adalah data sekunder yang diperoleh peneliti melalui data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), dan Kementrian Keuangan. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan program komputer Eviews versi 10. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simulutan variabel 

pajak daerah, retribusi daerah, dan produk domestik regional bruto 

berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal. Secara parsial 

variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kapasitas fiskal, sedangkan variabel retribusi daerah dan produk 

domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kapasitas fiskal. 

 

Kata kunci : pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional 

bruto, kapasitas fiskal. 
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ABSTRACT 

 

 

Since the existence of a centralized system, local governments 

can independently regulate and allocate regional revenues in the 

management of their authority. Regional independence can be 

determined through regional fiscal capacity. The Fiscal Capacity 

Index (IKF) of North Lampung Regency is in the medium category. 

North Lampung Regency has an area of 2,725.78 km2, but the 

regional taxes and levies are still low. And the rate of growth of 

regional gross domestic product (GDP) fluctuates from 2010-2019. 

This study aims to determine the effect of local taxes, regional levies, 

and gross domestic product on fiscal capacity in an Islamic 

perspective (survey on North Lampung Regency in 2010-2019). 

This research uses quantitative research with descriptive 

approach. The population in this study is data from the fiscal capacity 

of North Lampung Regency contained in the Badan Pusat Statistik 

(BPS) in 2010-2019. The number of samples obtained is 10 annual 

data from 2010-2019. The samples taken are data on local taxes, 

regional levies, gross regional domestic product, and fiscal capacity. 

The processed data is secondary data obtained through data from the 

Badan Pusat Statistik (BPS), and the Ministry of Finance. This study 

uses multiple linear regression analysis method using the computer 

program Eviews version 10. 

The results of this study indicate that the variables of local taxes, 

local retributions, and gross regional domestic product 

simultaneously have a significant effect on fiscal capacity. Partially, 

local tax variables have a positive and significant effect on fiscal 

capacity, while local retributions and gross regional domestic product 

variables have no significant effect on fiscal capacity. 

 

Keywords: local taxes, local retributions, gross regional domestic 

product, fiscal capacity. 
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MOTTO 

 

ْم 
ُ
َمُنْوا ِمْنك

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
ِفْيَن ِفْيهِِۗ َفال

َ
ْسَتْخل ْم مُّ

ُ
ك

َ
ا َجَعل ْنِفُقْوا ِمَِّ

َ
ِ َوَرُسْوِلٖه َوا ِمُنْوا ِباّٰلله

ٰ
ا

ِبْيٌرٌۚ 
َ
ْجٌر ك

َ
ُهْم ا

َ
ْنَفُقْوا ل

َ
 ٧َوا

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah 

menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-

orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di 

jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”1
(Al-Hadid:7) 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan pengertian dalam 

memahami arti judul yang dimaksud oleh penulis, maka judul skripsi 

ini di jelaskan dengan lugas. Adapun judul skripsi ini adalah 

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kapasitas Fiskal 

Dalam Perspektif Islam (Survey Pada Kabupaten Lampung Utara 

Tahun 2010-2019)” Untuk menghindari kesalahpahaman dan 

memahami maksud judul skripsi, terlebih dahulu diperlukan 

penegasan terhadap istilah-istiah yang terdapat dalam judul sebagai 

berikut: 

1. Pajak Daerah 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.
1
 

2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan.
2
 

3. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan 

jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di 

suatu_wilayah.
3

                                                             
1
 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 12. 

2
 Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 432. 
3
 BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut 

Lapangan Usaha Tahun 2020, h. 1 
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4. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan 

masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan 

umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk 

dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan 

penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai 

pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan.
4
 

5. Prespektif Ekonomi Islam adalah pandangan atau sudut 

pandang sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan 

Sunnah yang menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang 

bersumber pada ajaran syar’i dalam berekonomi. Ekonomi Islam 

adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia 

yang diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan 

tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun 

islam.
5
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka ditegaskan 

bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui, 

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk 

Domestik Reginal Bruto (PDRB) Terhadap Kapasitas Fiskal 

Dalam Perspektif Islam (Survey Pada Kabupaten Lampung 

Utara Tahun 2010-2019)”. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan suatu usaha peningkatan 

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara 

berkelanjutan berdasarkan atas kemampuan nasional dengan 

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memperhatikan tantangan global. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan 

kemakmuran bagi masyarakat secara material dan spiritual 

berdasarkan Pancasila. Keberhasilan pembangunan merupakan proses 

perubahan struktur masyarakat menjadi kondisi yang adil dan 

makmur, serta terjadi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. 

Saat ini keberhasilan pembangunan nasional lebih banyak ditentukan 

oleh pembangunan daerah. Penyelesaian berbagai masalah 

                                                             
4
 https://jdih.kemenkeu.go.id/, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan 

120/2020, diakses pada 30 Maret 2021, pukul 15:10 
5
 Lubis K. Suharwadi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), h. 36 . 

https://jdih.kemenkeu.go.id/
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pembangunan di tingkat nasional, seperti tingginya pengangguran, 

kemiskinan, dan disparitas, sangat ditentukan oleh akumulasi kinerja 

pembangunan di tingkat daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, 

dan kota.  

Sejak adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari 

yang sebelumnya sentralisasi menjadi disentralisasi atau yang secara 

umum lebih dikenal dengan otonomi daerah, menyebabkan peran 

daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota akan sangat 

mempengaruhi pembangunan nasional. Karena di era otonomi ini 

daerah diharapkan menjadi mandiri dalam pengelolaan 

kewenangannya. Tujuan otonomi daerah yaitu sebagai upaya 

pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan di setiap daerah. Pemerintah daerah diharuskan 

meningkatkan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat, mampu menggali dan mengelola 

potensi-potensi yang terdapat pada setiap daerah dengan sebaik-

baiknya untuk kepentingan masyarakat serta berupaya agar daerah 

lebih mandiri mengelola daerahnya.  

Pelimpahan wewenang tersebut menjadi tantangan bagi daerah 

agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat 

dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dan juga penerapan 

otonomi daerah ini diharapkan dapat membuat daerah menjadi 

mandiri dalam menjalankan kewajibannya yaitu mensejahterakan 

msayarakat. Kemandirian daerah sangat tergantung pada kemampuan 

keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada. 

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Kemandirian daerah akan terwujud dengan makin membaiknya 

kapasitas fiskal daerah tersebut. Meskipun sudah dalam sistem 

desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab 

dalam hal memberikan sejumlah dana kepada daerah. Daerah yang 

masih kekurangan dana diberi bantuan dari pemerintah pusat dalam 

bentuk dana perimbangan. Namun tujuan pelaksanaan otonomi daerah 

adalah menciptakan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat dalam 
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menciptakan kemandirian daerah. Kebijakan untuk mengatasi 

kesenjangan fiskal antar daerah dilakukan dengan transfer dana dari 

pemerintah pusat kepada daerah melalui konsep fiscal gap yaitu 

kebutuhan daerah (kebutuhan fiskal) dibandingkan dengan potensi 

daerah (kapasitas fiskal). Kebutuhan daerah yang melebihi kapasitas 

fiskal akan ditutup dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Dana 

Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan kepada Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kemampuan kapasitas fiskal 

daerah.
6
 Pada dasaranya peningkatan kapasitas fiskal ini dapat 

dilakukan dengan optimalisasi sumber-sumber potensial pendapatan 

asli daerah (PAD) yang merupakan indikator bagi pengukuran tingkat 

kemampuan dan kemandirian daerah itu sendiri. Sumber-sumber 

pendapatan asli daerah tersebut berupa: hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur terpenting bagi 

kemampuan keuangan daerah, karenanya pendapatan asli daerah harus 

menjadi sumber pendapatan daerah yang terbesar yang dapat 

digunakan dalam membiayai belanja dan kegiatan daerah sesuai 

amanat program otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah 

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan dan 

pendapatan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan 

daerah. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Undang-Undang No 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No 34 

Tahun 2000 dan No 18 Tahun 1997. Dan dengan adanya aturan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi salah satu upaya untuk 

mewujudakan otonomi daerah bertanggung jawab sekaligus 

memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. 

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan 

produksi barang dan jasa pada kegiatan ekonomi masyarakat dan 

diukur melalui Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan. 

                                                             
6
 Adelia Herdaleny, Fajar Wahyu Prianto, & Badjuri, “Analisis Kapasitas 

Fiskal Dan Peranannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa 

Timur),” Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015, h. 4. 
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Sejalan dengan itu, Produk  Domestik Regional Bruto merupakan 

jumlah total dari nilai barang dan jasa, atau nilai tambah bruto yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah/daerah 

(regional). Dengan kata lain merupakan salah satu indikator penting 

untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah. 

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu daerah otonomi 

yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. 

Potensi daerah yang melimpah di Kabupaten Lampung Utara 

merupakan keuntungan yang dapat dimanfaatkan semaksimal 

mungkin oleh pemerintah Kabupaten sebagai modal untuk pelayanan 

kepada masyarakat dan meningkatakan pembangunan. Pastinya 

diharapkan kemandirian Kabupaten Lampung Utara tercermin dengan 

tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) 

dalam membiayai kebutuhan daerah serta mampu meminimalkan 

keteragantungan kontribusi pemerintah pusat untuk membiayai 

pembangunan daerah. 

Namun dalam pelaksanaannya Kabupaten Lampung Utara belum 

mampu menjalankan kewenangannya sebagai daerah otonom secara 

maksimal, dilihat selama 10 tahun terakhir dari tahun 2010-2019 

kemampuan keuangan daerah masih kurang baik atau tingkat 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada tingkat 

yang masih rendah dalam membiayai pembangunan daerah.  

 

Tabel 1. 1 

Penerimaan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-

2019 (Ribu Rupiah) 

Tahun Pendapatan 

Asli Daerah 

Dana 

Perimbangan 

Pendapatan 

Lain-Lain 

yang sah 

Total 

Pendapatan 

Daerah 

2010 13.490.000 602.410.000 141.730.000 757.710.000 

2011 28.760.000 684.230.000 11.400.000 724.400.000 

2012 21.351.362 798.903.002 167.206.282 987.460.646 
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2013 40.850.366 896.610.922 171.230.081 1.108.691.379 

2014 80.918.350 973.140.651 238.372.676 1.292.431.689 

2015 93.239.504 989.119.165 318.436.489 1.400.795.158 

2016 98.607.165 1.238.244.754 227.777.173 1.564.629.092 

2017 103.970.704 1.246.229.672 353.764.432 1.703.964.808 

2018 102.289.605 1.206.059.796 410.844.701 1.719.194.102 

2019 101.829.440 1.244.666.931 429.235.426 1.775.731.797 

Rata-

rata 

68.530.650 987.961.489 246.999.726 1.303.500.867 

% 5.20 75.80 19.00  

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Utara pada tabel diatas 

mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga 2012, namun pada tahun 

2013 sampai tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan, dari yang sebelumnya Rp. 40,850,366 

menjadi Rp. 103.970,704, namun pada tahun 2018 dan 2019 Pendapatan 

Asli Daerah mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp. 

101,829,440 ribu. Rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) tahun 2010 – 2019 adalah sebesar Rp. 68,530,650 ribu atau 

sekitar 5,20% dari total penerimaan daerah yang akan digunakan 

untuk membiayai belanja daerah. Sumber penerimaan daerah yang 

terbesar diperoleh dari dana perimbangan dengan rata-ratanya sebesar 

Rp. 987,961,489 ribu, atau sekitar 75,80% dan diikuti oleh pendapatan 

lain-lain yang sah sebesar Rp. 246,999,726 ribu atau sekitar 19,00%. 

Tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Lampung Utara 

berdasarkan tabel diatas bisa dinyatakan masih rendah karena 

meskipun dalam setiap tahunnya pendapatan asli daerah (PAD) 

mengalami kenaikan namun rata-rata pendapatan asli daerah yang 

didapat selama 10 tahun terakhir dalam membiayai belanja dan 

pembangunan daerah hanya sebesar Rp 68,530,650 ribu atau sekitar 

5,20% dari total pendapatan daerah atau kontribusinya masih kecil 

dibanding dengan dana perimbangan/transfer pusat, serta pendapatan 
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lain-lain yang sah yaitu sekitar 75,80% dan 19,00% yang memberikan 

sumbangan terbesar untuk penerimaan daerah yang digunakan untuk 

belanja dan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi permasalahan 

karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Utara 

dinilai masih rendah dalam menggali sumber-sumber pendapaatan asli 

daerahnya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pembiayaan yang 

dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur pendapatan asli 

daerahnya kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan 

pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur 

industri yang mantap beserta obyek pajak dan retribusi yang taat. 

Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai bentuk transfer 

dari Pemerintah Pusat sebaiknya hanya bersifat pendukung bagi 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun dalam 

penelitian terdahulu menunjukan bahwa hampir di semua daerah di 

Indonesia rasio dana alokasi umum terhadap Total Pendapatan Daerah 

melebihi 50%, hanya beberapa daerah yang menunjukan struktur 

pendapatan asli daerah (PAD) yang kuat yaitu daerah yang terletak di 

pulau Jawa serta secara historis sudah kuat. Sementara diluar Jawa 

hanya ada beberapa Provinsi yang menunjukan peningkatan. Hal ini 

menunjukan bahwa era otonomi daerah justru bukan kemandirian 

daerah yang terwujud melainkan semakin tingginya ketergantungan 

daerah terhadap Pemerintah Pusat.
7
 

Sedangkan dari sisi manajemen penerimaan daerah diperlukan 

upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan kapasitas 

fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan optimalisasi sumber-

sumber penerimaah daerah. Karena bagaimanapun juga sulit sekali 

bagi daerah untuk dapat membiayai seluruh pengeluaran rutin dan 

modalnya dari pendapatan asli daerah saja mengingat sumber-sumber 

pendapatan asli daerah sangat kecil. Selain itu juga perlu diingat 

bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar 

                                                             
7
 Feni Febriayanti and Muhammad Faris, “Pengaruh Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017,” (Jurnal Akuntansi 

Peradaban Vol. 5, No. 2, 2019), h. 75. 
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jumlahnya, sebab anggaran yang besar bila tidak dikelola dengan baik 

akan menimbulkan masalah. Kapasitas fiskal merupakah salah satu 

ukuran kemampuan keuangan suatu daerah. Semakin besar kapasitas 

fiskal suatu daerah, semakin kuat kemampuan keuangan daerah 

tersebut. Berdasarkan besar kapasitas fiskal, Daerah Kabupaten/kota 

dikelompokan dalam 5 (lima) kategori kapasitas fiskal daerah yaitu 

Daerah dengan indeks kapasitas fiskal sangat tinggi (IKFD ≥ 1,959), 

tinggi (1,089 ≤ IKFD < 1,959), sedang (0,720 ≤ IKFD < 1,089), 

rendah (0,509 ≤ IKFD < 0,720) dan sangat rendah (IKDF < 0,509).
8
 

 

Tabel 1. 2 

Peta Kapaasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

Tahun 2019 

No Kabupaten/Kota Indeks 

Kapasitas 

Fiskal 

Kategori 

1 Kab. Lampung Barat 0,557 Rendah 

2 Kab. Lampung Selatan 1,071 Sedang 

3 Kab. Lampung Tengah 1,223 Tinggi 

4 Kab. Lampung Utara 0,981 Sedang 

5 Kab. Lampung Timur 0,912 Sedang 

6 Kab. Tanggamus 0,840 Sedang 

7 Kab. Tulang Bawang 0,617 Rendah 

8 Kab. Way Kanan 0,703 Rendah 

9 Kota Bandar Lampung 2,275 Sangat tinggi 

10 Kota Metro 0,577 Rendah 

                                                             
8
 Diakses pada www.jdih.kemenkeu.co.id, tanggal 6 Januari 2022 

http://www.jdih.kemenkeu.co.id/
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11 Kab. Pesawaran 0,609 Rendah 

12 Kab. Pringsewu 0,563 Rendah 

13 Kab. Mesuji 0,491 Sangat rendah 

14 Kab. Tulang Bawang 

Barat 

0,480 Sangat rendah 

15 Kab. Pesisir Barat 0,426 Sangat rendah 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan RI 

Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada 

tabel diatas, dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI No 

126/PMK.07/2019, dapat dilihat indeks kapasitas fiskal kabupaten 

Lampung Utara dalam kategori sedang. Propinsi Lampung yang 

terdiri 15 kab/kota (13 kabupaten dan 2 kota) hanya 2 kabupaten/kota 

yang tergolong kapasitas fiskal tinggi yaitu Kabupaten Lampung 

Tengah dan Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang tergolong 

kapasitas fiskal sedang terdapat 4 Kabupaten yaitu Kab. Lampung 

Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Tanggamus, dan Kab. Lampung 

Utara. Sisanya tergolong kapasitas fiskal rendah. Oleh karenanya 

daerah perlu mencari solusi yang tepat untuk memperkuat keuangan 

daerah sejalan dengan nafas otonomi dan konsentrasi. Dengan kata 

lain, kabupaten Lampung Utara harus mampu meningkatkan kapasitas 

fiskalnya, agar kelak daerah dapat mengembangkan diri untuk 

menciptakan suatu pola kemandirian daerah sekaligus 

mensejahterakan masyarakatnya. 

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah ini 

diindikasikan karena masih kurang optimalnya penerimaan atau 

sumbangan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu dari segi 

pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah yang 

potensial, hal tersebut dapat terlihat dari tabel sumbangan pajak 

daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. 3 

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-

2019 (Persen) 

Tahun Kontribusi 

Pajak Daerah 

Terhadap PAD 

Kontribusi 

Retribusi Daerah 

Terhadap PAD 

2010 39.09 27.57 

2011 40.02 11.16 

2012 43.57 15.05 

2013 26.19 39.96 

2014 20.00 5.90 

2015 17.73 6.98 

2016 18.90 2.71 

2017 21.71 1.84 

2018 23.53 1.86 

2019 25.06 2.19 

Rata-

rata 

27.58 11.52 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tabel 1.3 diatas menunjukan bahwa kontribusi pajak daerah 

Kabupaten Lampung Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah dari 

tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dan rata-

rata sumbanganya selama 10 tahun hanya berkisar 27,58% terhadap 

pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dari tahun 2010-2019 juga 

selalu mengalami fluktuasi bahkan menuruh selama 10 tahun terakhir 

dari tahun 2010-2019 dan rata-rata sumbangannya hanya berkisar 

11,52%. Hal tersebut masih dinilai kurang optimal dalam 
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meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah 

tersebut menjadi faktor dalam meningkatkan kemampuan keuangan 

daerah. 

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan 

produksi barang dan jasa pada kegiatan ekonomi masyarakat dan 

diukur melalui Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan, 

supaya angka pertumbuhan yang dihasilkan ada pertambahan 

produksi.
9
 Kapasitas fiskal daerah yang dapat diukur dengan 

mengalikan Produk Domestik Regional Bruto terhadap rasio 

penerimaan Produk Domestik Bruto standar (standard revenue/ 

personal incomeratio), dimana rasio standar merupakan rata-rata 

nasional ataupun rata-rata dari beberapa kelompok daerah. 

Kelemahan utama dari cara ini adalah indikator Produk Domestik 

Regional Bruto cenderung mengabaikan kenyataan bahwa struktur 

perekonomian yang berbeda antar daerah bisa memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kemampuan daerah untuk menghimpun 

pendapatan, misalnya Produk Domestik Regional Bruto per kapita 

yang sama dan daerah sektor pertaniannya yang lebih dominan bisa 

memiliki potensi pendapatan pajak lebih rendah dibanding daerah 

lainnya yang didominasi sektor manufaktur dan jasa-jasa. Selain itu 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya berpokok pada 

proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi 

wilayah bersangkutan. 

 

Tabel 1. 4 

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Utara Menurut 

Kabupaten/Kota 2010-2019 (Persen) 

Tahun Laju Pertumbuhan PDRB 

2010 5.20 

2011 5.38 

                                                             
9
 Ju Kumala Dewi and Made Kembar Sri Budhi, “Analisis Pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di 
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah,”, (E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Udayana 7, no. 6, 2018), h. 1702. 
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2012 5.64 

2013 6.46 

2014 5.80 

2015 5.43 

2016 5.10 

2017 5.21 

2018 5.31 

2019 5.33 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2010 sampai tahun 2019 

cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan paling rendah terjadi 

pada tahun 2016 yakni sebesar 5,10%. Pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) diharapkan dapat memberikan pengaruh 

terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah, sehingga arah 

perekonomian daerah akan lebih jelas.  

Kabupaten Lampung Utara memiliki luas wilayah sebesar 

2,725.87 km
2
 namun hanya memiliki Indeks Kapasitas Fiskal dengan 

kategori sedang. Sedangkan Bandar Lampung hanya memiliki luas 

wilayah sebesar 296 km
2
 namun memiliki indeks kapasitas fiskal nya 

sangat tinggi.
10

 Salah satu tujuan utama pemerintah adalah 

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan hal 

tersebut pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal 

dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang 

bersumber dari pendapatan asli daerah dan sumber-sumber lainnya 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun jumlah pendapatan 

yang bersumber dari daerahnya belum bisa menutupi Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerahnya, sehingga untuk 

menutupi kekurangan tersebut pemerintah Kabupaten/kota 

mengandalkan dana transferan baik dana transferan dari pemerintah 

                                                             
10

 Diakses pada https://lampung.bps.go.id/indicator/153/229/1/luas-

wilayah.html tanggal 6 januari 2022 

https://lampung.bps.go.id/indicator/153/229/1/luas-wilayah.html
https://lampung.bps.go.id/indicator/153/229/1/luas-wilayah.html
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pusat maupun provinsi. Realita yang terjadi sekarang adalah 

kontribusi dana perimbangan daerah pemerintah pusat terhadap 

pemerintah daerah sangat tidak proporsional. Artinya bahwa 

pemerintah pusat mendanai daerah dalam jumlah yang besar 

dibanding kemandirian pemerintah daerah itu sendiri dalam 

membiayai pembangunan dan belanjanya. 

Kapasitas fiskal dijadikan patokan untuk melihat seberapa besar 

potensi ekonomi yang bisa digali dan dimanfaatkan sebagai sumber 

pendapatan daerah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kendala 

utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu 

terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan 

desetralisasi sehingga kemandirian daerah dalam menjalankan rumah 

tangganya belum bisa berjalan maksimal. Keynes menyebutkan bahwa 

masalah yang timbul pada negara berkembang seperti Indonesia, 

disebabkan kurangnya pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat yaitu 

perbelanjaan dalam perekonomian pada suatu waktu dengan tingkat 

harga yang berbeda dan dilakukan salah satunya adalah perbelanjaan 

dalam hal ini pembangunan, dan investasi pemerintah.
11

 

Penelitian yang dilakulan oleh Kamilaus Konstanse Oki, tentang 

Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal di Kabupaten 

Timor Tengah Utara Provinsi NTT menyatakan variabel Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Dana Alokasi 

Umum secara bersama memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kapasitas fiskal. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan, yaitu penulis akan menggunakan variabel pajak daerah, 

retribusi daerah dan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel 

bebasnya, dan Kapasitas Fiskal sebagai variabel terikatnya. Pajak 

daerah dan retribusi daerah dipilih karena kedua variabel tersebut 

merupakan sumber pendapatan tertinggi dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Dimana pendapatan asli daerah tersebut menjadi faktor dalam 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah atau kapasitas fiskal 

daerah. Dan perbedaan penelitian yang selanjutnya yaitu dalam 

                                                             
11

 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 85. 
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penelitian kali ini penulis juga akan melihat bagaimana kapasitas 

fiskal dalam ekonomi Islam. 

Di dalam Islam tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk 

mewujudkan kehidupan yang lebih baik. konsep pembangunan 

ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur’an seperti pada Q.S. Hud, ayat 61 

: 

ٍه َغْيُرٗهۗ ُهَو 
ٰ
ْن ِال ْم م ِ

ُ
ك
َ
َ َما ل  ٰيَقْوِم اْعُتُدوا اّٰلله

َ
َخاُهْم ٰصِلًحاۘ  َقال

َ
ى َثُمْوَد ا

ٰ
۞ َوِال

ْي َقِرْيٌب  ِ
ْيِهۗ ِانَّ َرب 

َ
ْم ِفْيَها َفاْسَتْغِفُرْوُه ُثمَّ تُْوةُْوْٓا ِال

ُ
ْرِض َواْسَتْعَمرَك

َ
ا
ْ
َن ال ْم م ِ

ُ
ك
َ
َشا
ْ
ن
َ
ا

ْيٌب  جِ
 ٦١مُّ

Artinya:  

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia 

berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! sekali-kali tidak ada 

tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) 

dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah 

ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. 

Sesungguhnya tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan (doa 

hamba-Nya).”12
(QS. Hud: 61) 

Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan 

pembangunan ekonomi. Pertama makna al-wujub atau kewajiban 

umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan 

pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan 

kepada umat manusia untuk membangun jagad raya.
13

 Perintah Allah 

tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat 

kata al-imârah (memakmurkan) identik dengan kata at-tanmiyah al-

iqtisadiyah (pembangunan ekonomi). 

Berdasarkan penjelasan data di atas diketahui bahwa Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara masih perlu digali dan 

dikembangkan. Untuk menaikan Pendapatan asli daerah sumber yang 

                                                             
12

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
13

 Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ Li - Ahkâm Al-Qur’an 

(Dar al Kutub al-Misriyyah, 1369), h. 9-648. 
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bisa di gali adalah Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Selain itu 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara juga perlu 

ditingkatkan karena hal ini sejalan dengan peningkatan produksi 

barang dan jasa pada kegiatan ekonomi masyarakat. Dan pertumbuhan 

ekonomi tersebut diukur menggunakan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk Domestik Reginal 

Bruto (PDRB) Terhadap Kapasitas Fiskal Dalam Perspektif Islam 

(Survey Pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2019)”. 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah adalah upaya menetapkan batas-batas 

masalah penelitian agar lebih jelas, sehingga ditemukan masalah yang 

termasuk dan masalah yang tidak termasuk dalam penelitian. Oleh 

karena itu, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka 

penelitian ini hanya dibatasi pada: 

1. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pajak daerah, 

retribusi daerah, dan produk domestik regional bruto sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian yaitu kapasitas fiskal 

kabupaten Lampung Utara. 

2. Penelitian ini menggunakan data dalam kurun waktu 2010 – 2019 

pada setiap variabel independen dan dependen. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap kapasitas fiskal 

pada Kabupaten Lampung Utara pada periode 2010-2019? 

2. Apakah terdapat pengaruh restribusi daerah terhadap kapasaitas 

fiskal pada Kabupaten Lampung Utara pada periode 2010-2019? 

3. Apakah terdapat pengaruh produk domestik regional bruto 

(PDRB) terhadap kapasaitas fiskal pada Kabupaten Lampung 

Utara pada periode 2010-2019? 

4. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dan produk domestik 

regional bruto secara simulutan berpengaruh terhadap kapasitas 

fiskal Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif ekonomi 

Islam? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini juga akan memperoleh kegunaan baik bagi penulis 

sendiri maupun bagi masyarakat umum baik itu khususnya pembaca. 

1. Untuk mengkaji pengaruh pajak daerah terhadap kapasitas fiskal 

pada Kabupaten Lampung Utara periode 2010-2019. 

2. Untuk mengkaji pengaruh retribusi daerah terhadap kapasitas 

fiskal pada Kabupaten Lampung Utara periode 2010-2019. 

3. Untuk mengkaji pengaruh produk domestik regional bruto 

(PDRB) terhadap kapasitas fiskal pada Kabupaten Lampung 

Utara periode 2010-2019. 

4. Untuk mengkaji pajak daerah, retribusi daerah, dan produk 

domestik regional bruto secara simulutan berpengaruh terhadap 

kapasitas fiskal Kabupaten Lampung dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh apabila penelitian ini tercapai 

yaitu: 

1. Bagi Pemerintah 

Sebagai masukan kepada pemerintah Provinsi Lampung dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan kapasitas 

fiskal Kabupaten/kota. Serta dapat digunakan sebagai gambaran 

mengenai factor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas 

fiskal daerah di kabupaten Lampung Utara dalam kurun waktu 

2010-2019. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat 

pada masalah yang sama dan analisis yang diperoleh dapat 

menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan. Dan juga 

sebagai perbandingan dari penelitian yang telah ada. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka) 

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat 

untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran 

terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian mengenai 

Kapasitas Fiskal di Indonesia telah banyak dilakukan namun dalam 

pembahasan nya terdapat perbedaan antara penelitian yang satu 

dengan penelitian lainnya serta penelitian yang satu dengan penelitian 
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lain nya serta hasil penelitian nya pun berbeda beda dari tiap peneliti. 

Penelitian terdahulu juga dibutuhkan untuk menambah referensi 

dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut adalah hasil dari beberapa 

penelitian terdahulu: 

1. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Jacelin Joice Limpele, 

Debby Ch. Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong, dalam 

penelitiannya tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Serta Dampaknya 

Terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Sulawesi Utara 

menyimpulkan bahwa Belanja Langsung berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi sementara Belanja Tidak Langsung tidak 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara 

dan Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Sulawesi Utara dan Belanja Tidak Langsung tidak 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Utara, 

tetapi secara bersama Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung 

dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Sulawesi Utara.
14

 

2. Atria Tiffany Widyaningsih dengan judul penelitian Pengaruh 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional 

Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menyatakan 

bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) signifikan ANOVA lebih 

besar daripada signifikan 0,05, menunjukkan bahwa ketiga 

variabel bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kapasitas 

fiskal atau variabel dependen. Hasil ini terlihat dari nilai 

signifikansi sebesar 0,320 (>0,05), sedangkan untuk nilai F-

hitung < F-tabel (4,819 < 18,51) maka Ho diterima (tidak 

berpengaruh). Sedangkan uji-t dapat diketahui bahwa tiga 

variabel (pajak daerah, retribusi daerah dan Produk Domestik 

Regional Bruto) memiliki probabilitas signifikansi diatas 0,05 

yaitu (0,571, 0,311 dan 0,633), sedangkan untuk nilai t-hitung < 

                                                             
14

 Jacelin Joice Limpele, Debby Ch Rotinsulu, and Ita Pingkan F Rorong, “Jurnal 

Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah PROVINSI SULAWESI UTARA,” 

Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 22, no. 1 (2021): h. 97. 
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t-tabel (-0,797, (-1,885 dan 0,650 < 4.30265) artinya secara 

parsial kapasitas fiskal tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel 

independen.
15

 

3. Kamilaus Konstanse Oki, dengan judul penelitian Dampak 

Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor 

Tengah Utara Provinsi NTT. Hasil penelitian ini menyatakan dari 

uji F, nilai F-hitung adalah sebesar 31, 816 dan F-tabel sebesar 

5,19.    Artinya nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel. 

Dengan demikian, mengartikan bahwa secara bersama-sama 

variabel independent berpengaruh secara signifikan   terhadap 

variable dependen. Dengan kata lain, variabel Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum 

secara bersama memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kapasitas fiskal. Sedangkan pada uji-determinasi (R
2
) Hasil 

pengujian nilai R
2
 adalah sebesar 0,674. Ini menunjukkan bahwa 

67 persen variasi dari variabel kapasitas fiskal dipengaruhi oleh 

variasi dari variabel-variabel dalam model yaitu variabel Produk 

Domestik Regional Bruto, variable Jumlah Penduduk, variabel 

Dana Alokasi Umum.  Sedangkan sisanya sebesar 33 persen 

variasi dalam variabel kapasitas fiskal daerah dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam model atau 

persamaan regresi ini.
16

 

4. Dewi Adhityarani Musaidah, Ida Ayu Purba Riani, dan Elsyan R. 

Marlissa, dengan judul penelitian Analisis Pengaruh 

Desentralisasi Fiskal, Investasi Dan Penduduk Terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal Dan Pengeluaran 

Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa Kapasitas Fiskal, Pengeluaran Pemerintah 

Daerah, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam 

Negeri, dan Penduduk secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan total pengaruh 

                                                             
15

 Atria Tiffany Widyaningsih, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak,”, 

(Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 7, no. 3, 2018): h. 236. 
16

 Kamilaus Konstanse Oki, “Dampak Otonomi Daerah Terhadap 

Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT,” (Ekopem: Jurnal 

Ekonomi Pembangunan 4, no. 2, 2019), h. 7. 
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sebesar 99,92 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,08 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam 

penelitian ini. Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah, 

dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kapasitas Fiskal dengan total pengaruh sebesar 91,36 

persen, sedangkan sisanya sebesar 8,64 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Produk 

Domestik Regional Bruto, Kapasitas Fiskal, Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, dan Penduduk secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah 

dengan total pengaruh sebesar 53,43 persen, sedangkan sisanya 

sebesar 46,57 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diamati di dalam penelitian ini.
17

 

5. Sherly Eringa, Dedi Budiman Hakim, Bambang Juanda, dengan 

judul penelitian Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan 

Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. Hasil 

Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan per kapita, share 

sektor pertanian, dan jumlah siswa sekolah menengah atas 

merupakan faktor-faktor yang berperan penting dalam 

memengaruhi penerimaan pajak daerah di kabupaten dan kota 

yang ada di Sulawesi Utara. Ditemukan juga adanya gap yang 

cukup lebar antara pusat kota provinsi dengan daerah lainnya. 

Perhitungan potensi pajak restoran menunjukkan hasil bahwa 

penerimaan pajak restoran yang selama ini diterima oleh 

pemerintah daerah masih berada di bawah nilai potensi pajak 

yang dimiliki oleh daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengidentifikasi dan menentukan potensi riil pajak daerah masih 

perlu ditingkatkan. Hasil regresi menunjukkan pembangunan 

ekonomi yang diproksi oleh pendapatan per kapita memiliki nilai 

elastisitas yang lebih besar dibandingkan variable lain. Dengan 

demikian, peningkatan dalam pendapatan per kapita akan 

                                                             
17

 Dewi Adhityarani Musaidah, Ida Ayu Purba Riani, and Elsyan R. 

Marlissa, “Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal , Investasi Dan Penduduk 
Terhadap Produk Domestik Regional,” (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan 

Daerah, 2017), h. 31. 
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memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan 

pajak daerah.
18

 

6. Penelitian lain yang diteliti oleh Lisna Lisnawati yang berjudul 

Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Dan Kapasitas Fiskal di Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat, Hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukan 

bahwa Potensi Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dan bahwa Potensi Pajak Daerah tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kapasitas Fiskal. 

Penelitian diatas menunjukan bahwa pada perubahan sistem 

pemerintahan di Indonesia yang menjadi disentralisasi, kontribusi 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto 

memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap daerah. 

Penyebabnya antara lain disebabkan karena Pemerintah daerah belum 

maksimal dalam me-manage belanja daerahnya dan kemampuan 

daerah dalam menekan penduduk miskin serta konsistensi metode dan 

formula yang digunakan dalam mengestimasi kapasitas fiskal daerah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini ingin menganalisa hubungan variabel Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto 

terhadap Kapasitas Fiskal secara umum dan secara Islam.  

Tabel 1. 5 

Ringkasan Kajian Penelitian 

NO Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Kesimpulan 

1 Jacelin Joice 

Limpele, Debby 

Ch. Rotinsulu, 

Ita Pingkan F. 

Rorong 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Daerah Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah 

Serta Dampaknya 

Terhadap 

Belanja Langsung, 

Belanja Tidak 

Langsung dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap 

                                                             
18

 Sherly Ering, Dedi Budiman, and Bambang Juanda, “Analisis Potensi 

Pajak Daerah Untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten Dan Kota Di Sulawesi 

Utara,” (Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 17, no. 1, 2017), h. 84–86. 
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Kapasitas Fiskal 

Provinsi Sulawesi 

Utara 

Pendapatan Asli 

Daerah di Sulawesi 

Utara 

2 Atria Tiffany 

Widyaningsih 

Pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi 

Daerah dan 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

Terhadap 

Kapasitas Fiskal 

Kota Pontianak 

Ketiga variable 

independent yaitu 

Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, 

dan Produk 

Domestik Regional 

Bruto (PDRB) 

secara parsial tidak 

mempengaruhi 

kapasitas fiskal 

3 Kamilaus 

Konstanse Oki 

Dampak Otonomi 

Daerah Terhadap 

Kapasitas Fiskal 

Kabupaten Timor 

Tengah Utara 

Provinsi NTT 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

67 persen variasi 

dari variabel 

kapasitas fiskal 

dipengaruhi oleh 

variasi dari 

variabel-variabel 

dalam model yaitu 

variabel Produk 

Domestik Regional 

Bruto, variable 

Jumlah Penduduk, 

variabel Dana 

Alokasi Umum.  

Sedangkan sisanya 

sebesar 33 persen 

dijelaskan oleh 

variabel lain 

4 Dewi 

Adhityarani 

Analisis Pengaruh 

Desentralisasi 

Produk Domestik 

Regional Bruto, 



22 

 

Musaidah, 

Ida Ayu Purba 

Riani, dan 

Elsyan R. 

Marlissa 

Fiskal, Investasi 

Dan Penduduk 

Terhadap Produk 

Domestik 

Regional Bruto, 

Kapasitas Fiskal 

Dan Pengeluaran 

Pemerintah 

Daerah Di 

Provinsi Papua 

Pajak Daerah, dan 

Retribusi Daerah 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kapasitas Fiskal 

dengan total 

pengaruh sebesar 

91,36 persen, dan 

8,64 persen 

dipengaruhi oleh 

variabel lain yang 

tidak diamati di 

dalam penelitian 

tersebut. 

5 Sherly Eringa, 

Dedi Budiman 

Hakim, 

Bambang 

Juanda 

Analisis Potensi 

Pajak Daerah 

untuk Peningkatan 

Kapasitas Fiskal 

Kabupaten dan 

Kota di Sulawesi 

Utara 

Hasil regresi 

menunjukkan 

pembangunan 

ekonomi yang 

diproksi oleh 

pendapatan per 

kapita memiliki 

nilai elastisitas 

yang lebih besar 

dibandingkan 

variable lain. 

Dengan demikian, 

peningkatan dalam 

pendapatan per 

kapita akan 

memberikan 

pengaruh yang 

cukup besar 

terhadap 

penerimaan pajak 
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daerah 

6 Lisna Lisnawati Pengaruh Potensi 

Pajak Daerah 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Dan Kapasitas 

Fiskal di 

Kabupaten/Kota 

di Jawa Barat 

Potensi Pajak 

Daerah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah dan bahwa 

Potensi Pajak 

Daerah tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Kapasitas Fiskal. 

Sumber: Data diolah tahun 2021 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Merupakan uraian tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Menyajikan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yang meliputi landasan teori dan 

pengajuan hipotesis serta kerangka pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian 

Merupakan uraian tentang metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian, penentuan populasi, 

sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel serta Teknik pengolahan dan 

analisis data. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Terdiri dari deskripsi objek penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian dan analisis. 

BAB V  Penutup 

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta 

rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESI 

 

A. Teori Yang Digunakan 

1. Teori Ekonomi Pembangunan 

Grand theory pada penelitian ini adalah Ekonomi 

Pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bagian 

dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari tentang kondisi 

perekonomian yang terjadi pada suatu negara. Ekonomi 

pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan per kapita riil mengalami kenaikan dalam jangka 

panjang atau jika laju pembangunan lebih besar daripada laju 

pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan per kapita riil 

meningkat.
1
 Pembangunan merupakan proses transformasi yang 

di tandai oleh adanya perubahan structural, yaitu perubahan pada 

landasan kegiatan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. 

Menurut Harrod dan Domar perlu adanya pembentukan 

modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh (steady 

growth). Pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan 

mempertinggi jumlah barang-barang modal dalam masyarakat. 

Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan 

menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk 

menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan 

menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.
2
 

Hubungan ekonomi pembangunan dengan penelitian ini yaitu 

pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta 

masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

untuk pembangunan daerah itu sendiri. Pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Sumber pendapatan yang paling potensial adalah pajak daerah 

                                                             
1 Santi R. Saihaan, Pengantar Ekonomi Pembangunan (Medan: Universitas 

HKBP Nommensen, 2013), h. 2. 
2 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Edisi Kedua (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2006), h. 257. 
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dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan yang 

sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah 

daerah. Selanjutnya Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan 

salah satu indikator dalam bidang ekonomi atas keberhasilan 

dalam suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah 

terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) riil atau biasa disebut Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. 

Pada hakekatnya kajian dalam ekonomi pembangunan dapat 

dimasukkan dalam dua golongan. Pembahasan mengenai 

pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun 

yang bersifat lebih analitis, bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di 

negara-negara berkembang dan implikasi sifat-sifat ini kepada 

kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan tersebut. 

Selanjutnya pembahasan mungkin juga bersifat memberikan 

berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat 

dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses 

pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. 

Berdasarkan kedua sifat ini maka analisis ekonomi pembangunan 

dapatlah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang 

bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi 

oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara 

untuk mengatasi masalah-masalah tersebut supaya negaranegara 

yang bersangkutan dapat membangun ekonominya menjadi lebih 

cepat lagi. 

Pembangunan ekonomi Islam menurut Khursyid meliputi 

aspek moral, sosial, material dan spritual. Di samping itu 

Khursyid menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

lepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi 

setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan 

mewajibkan zakat.
3
 Pendapat lain menambahkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membersihkan dan 

mensucikan akidah dan membenarkan iman. Dengan demikian, 

                                                             
3 Khursyid Ahmad, “Al-Tanmiyah Al-Iqtisôdiyah Fi Ithorin Islamiyin, 

Tarjamah Rafiq Almisri,” (Abhâs Al-Iqtisôd Al-Islâmi, 1985). 
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terdapat perbedaan mendasar antara konsep pertumbuhan 

ekonomi menurut Islam dengan kapitalisme dan sosialisme.  

Tujuan Permbangunan ekonomi dalam Islam adalah untuk 

mewujudkan kehidupan yang baik (al-hayat at-taiyibah).
4
 konsep 

pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur’an seperti pada 

Q.S. Al-Baqarah, ayat 30 : 

 ِفيْ 
ُ
َعل جْ

َ
ت
َ
ْيْٓا ا

ُ
ْرِض َخِلْيَفًةۗ  َقال

َ
ا
ْ
 ِفى ال

ٌ
ْي َجاِعل ِ

ِة ِان 
َ
َملٰۤىِٕك

ْ
َك ِلل  َربُّ

َ
َىا َمْن َوِاْذ َقال

ُم َما 
َ
ْعل
َ
ْيْٓ ا ِ

 ِان 
َ
َكۗ  َقال

َ
ُس ل ْمِدَك َوُنَقد ِ ُح ِبحَ ِ َسب 

ُ
ُن ن حْ

َ
َماَۤءَۚ َون ْفِسُد ِفْيَىا َويَْسِفُك الد ِ يُّ

ُمْيَن 
َ
ا َثْعل

َ
 ٣٠ل

Artinya:  

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka 

berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang 

merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 

berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.”5
(QS. Al-Baqarah: 30) 

Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan 

pembangunan ekonomi. Pertama makna al-wujub atau kewajiban 

umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan 

pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan 

kepada umat manusia untuk membangun jagad raya.
6
 Perintah 

Allah tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis 

berpendapat kata al-„imârah (memakmurkan) identik dengan kata 

at-tanmiyah al-iqtisadiyah (pembangunan ekonomi). 

 

 

                                                             
4 Ibrahim Yusuf, Istirâtijiyatu Wa Tiknik Al-Tanmiyah Al-Iqtisôdiyah Fi Al-

Islâm (Kairo: Al-Ittihâd al-Dauli li al-Bunûk al-Islâmiyah, 1981), h. 221. 
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
6 Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthubi, Al-Jâmi‟ Li - Ahkâm Al-Qur‟an (Dar 

al Kutub al-Misriyyah, 1369), h. 9-648. 
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2. Kapasitas Fiskal 

a. Definisi Kapasitas Fiskal 

Dalam  pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 

120/PMK.07/2020 Tentang Dana Alokasi Umum daerah 

Propinsi, kabupaten dan kota, dituliskan bahwa kapasitas fiskal 

adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah 

yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi 

khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain 

yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran 

tertentu) untuk membiayai tugas peerintahan.
7
 

Masalah yang timbul pada negara berkembang seperti 

Indonesia, disebabkan kurangnya pengeluaran agregat. 

Pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan untuk barang dan jasa 

dalam perekonomian, pada suatu waktu dengan tingkat harga 

yang berbeda dan dilakukan, dalam hal ini salah satunya adalah 

perbelanjaan pembangunan, dan investasi pemerintah.
8
 Dapat 

disimpulkan bahwa, besarnya kapasitas fiskal suatu daerah akan 

mempengaruhi jumlah biaya pembangunan pada Anggaram 

Pendapatan Belanja Daerah, dengan semakin tinggi kapasitas 

fiskal suatu daerah, maka kegiatan dan rencana pembangunan 

daerah dapat terealisasi dengan lebih cepat, sehingga dapat 

mempercepat pembangunan yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi ke arah yang positif. 

b. Komponen Kapasitas Fiskal 

Kapasitas fiskal dihitung pada setiap tahun untuk semua 

daerah, sehingga diperoleh peta kapasitas fiskal Provinsi dan 

peta kapasitas fiskal Kabupaten/Kota beserta indeksnya. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2009 Tentang Dana Alokasi Umum daerah Propinsi, 

kabupaten dan kota tahun 2010, Penghitungan Kapasitas Fiskal 

                                                             
7 Diakses melalui https://jdih.kemenkeu.go.id/, pada 30 Maret 2021, pukul 

15:10. 
8 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 85. 

https://jdih.kemenkeu.go.id/
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provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(3), didasarkan pada formula: 

KF = PAD + DBH SDA + DBH PAJAK 

Di mana: 

KF   = kapasitas fiskal; 

PAD   = pendapatan asli daerah; 

DBH SDA = dana bagi hasil sumber daya alam; 

DBH PAJAK = dana bagi hasil pajak; 

Indeks Kapasitas Fiskal suatu provinsi diperoleh dengan 

membagi kapasitas fiskal provinsi yang bersangkutan dengan 

kapasitas fiskal seluruh provinsi di Indonesia. Dengan cara 

perhitungan yang sama, IKF suatu kabupaten/kota dihasilkan 

dengan membagi kapasitas fiskal kabupaten/kota tertentu dengan 

rata-rata kapasitas fiskal semua kabupaten/kota di Indonesia. Di 

dalam pasal 4 butir (6) PMK No. 120/PMK.07/2020 disebutkan 

bahwa berdasarkan perhitungan IKF, maka daerah dapat 

dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:  

1) Daerah yang IKF-nya lebih dari atau sama dengan 1.959 

(IKF ≥ 1.959) merupakan daerah yang termasuk kategori 

Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi;  

2) Daerah yang IKF-nya antara lebih dari atau sama dengan 

1.089 sampai kurang dari 1.959 (1.089 ≤ IKF < 1.959) 

merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal 

Tinggi;  

3) Daerah yang IKF-nya antara lebih dari 0.720 sampai kurang 

dari 1.089 (0.720 < IKF < 1.089) merupakan daerah yang 

termasuk kategori Kapasitas Fiskal Sedang; dan  

4) Daerah yang IKF-nya kurang dari atau sama dengan 0,509 

sampai kurang dari 0.720 (0.509 < IKF ≤ 0.720) merupakan 

daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Rendah. 

5) Daerah yang IKF-nya kurang dari atau sama dengan 0,509 

(IKF ≤ 0.720) merupakan daerah yang termasuk kategori 

Kapasitas Fiskal Sangat Rendah. 

Terdapat tiga bagian yang dapat mempengaruhi tinggi atau 

rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah. Bagian yang pertama 
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terdiri dari komponen-komponen penerimaan daerah yang 

meliputi PAD, DBH, DAU, dan LP. Komponen-komponen ini 

perlu ditingkatkan untuk menaikkan kapasitas fiskal suatu 

daerah. Bagian yang kedua adalah BP yang perlu dibatasi untuk 

memperbaiki kapasitas fiskal suatu daerah. Bagian yang ketiga 

adalah jumlah penduduk miskin yang juga perlu dikurangi untuk 

meningkatkan kapasits fiskal suatu daerah.
9
 

c. Kapasitas Fiskal dalam Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan 

manusia atas nilai-nilai tauhid, hak memiliki harta atas dasar 

kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi 

kekayaan yang justru sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan 

manusia.
10

 Terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia, maka 

dalam Islam telah diatur mekanismenya dalam suatu negara. 

Peran Negara Islam sangat signifikan dalam menjamin 

kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka 

menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan mengatur dan 

mengalokasikan pendapatan yang ada secara proporsional serta 

mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang optimal dan 

sesuai syariah.  Kebijakan mengatur dan mengalokasian sumber-

sumber pendapatan dikenal dengan kebijakan fiskal.
11

 Kebijakan 

fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan 

pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. 

Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal 

adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan 

fiskal dalam konteks sistem ekonomi kapitalis sangat erat 

kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai. 

Dengan kata lain, target Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang ingin dicapai oleh pemerintah. 

                                                             
9 Andy Dwi Bayu Bawono et al., “Analisis Indeks Kapasitas Fiskal 

Terhadap Pengalokasian Belanja Wajib Bidang Pendidikan Dan Kesehatan (Studi 
Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa ),” (URECOL: University Research Colloquium 1, no. 

12, 2017), h. 88. 
10 Sudarsono Heri, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 

92. 
11 Lilik Rahmawati, “Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) 

Pemerintahan Islam ( Wacana Politik Ekonomi Islam )” Vol. 02, No. 01 (2012), h. 56. 
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Menilik ke dalam catatan sejarah Islam, tidak dikenal istilah 

kata APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), akan 

tetapi dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujud dalam 

bentuk lembaga yang mengatur penerimaan dan pengeluaran 

negara yang dikenal dengan Baitul Mal yang kurang lebih 

mempunyai tugas yang sama dengan APBN dalam sistem 

sekuler. Baitul Mal dalam pengertian ini, telah dipraktekkan 

dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para 

khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin 

Khaththab, Usman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-

khalifah berikutnya. sebagaimana pada QS. Al-Anfal ayat 41: 

ُقْربٰى 
ْ
ُسْيِل َولِِذى ال ِ ُخُمَسٗه َوِللرَّ ه نَّ ّلِلِ

َ
ْن َشْيٍء َفا نََّما َغِنْمُجْم م ِ

َ
ُمْيْٓا ا

َ
۞ َواْعل

َمٰسِكيْ 
ْ
َيٰجٰمى َوال

ْ
ى َعْبِدَنا َوال

ٰ
َنا َعل

ْ
ْنَزل
َ
ِ َوَمآ ا َمْنُجْم ِباّلِله

ٰ
ْنُجْم ا

ُ
ِبْيِل ِاْن ك ِن َواْبِن السَّ

ِ َشْيٍء َقِدْيٌر 
 
ل
ُ
ى ك

ٰ
ُ َعل َجْمٰعِنۗ َواّلِله

ْ
َجَقى ال

ْ
ُفْرَقاِن َيْيَم ال

ْ
 ٤١َيْيَم ال

Artinya: 

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saya yang dapat kamu 

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 

seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada 

Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami 

(Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua 

pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."
12

(QS. 

Al-Anfal: 41) 

3. Pajak Daerah 

a. Definisi Pajak Daerah 

Pajak adalah iuran masyarakat (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

                                                             
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
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pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

13
 

Sedangkan menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, 

menjelaskan bahwa Pajak daerah 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.
14

 

Definisi Pajak menurut para ahli, diantaranya adalah: 

1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H 

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara 

berdasarakan Undang-Undang dengan tiada mendapat 

jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
15

 

2) Prof Dr. P.J.A. Andriani 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan 

dengan tugas Negara yang menyelenggarakan 

pemerintah.
16

 

3) Prof Edwin R.A slegman 

Tax is compulsory contribution from the person, to 

the government to depray the expenses incurred in the 

common interest of all, without reference to special 

benefit conferred. Pajak adalah kontribusi wajib dari 

orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar 

                                                             
13 Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan (Bandung: Refika Aditama, 2013), 

h. 34. 
14 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, 2009, Fokus 

Media, Jakarta 
15 Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 1. 
16 Pohan and Chairil Anwar, Perpajakan Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2014). 
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biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari 

semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus. 

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka 

pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib 

masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa 

dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh 

masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara. 

Kewenangan dalam pemungutan pajak daerah yang 

diatur dalam Undang-Undang  No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa 

kewenangan dan ketentuan pemungutan pajak daerah 

diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah. Dalam 

hal ini, setiap daerah wajib untuk mengaturnya sendiri 

berdasarkan potensi yang dimiliki ke dalam peraturan di 

tingkat daerah dengan tetap mengacu pada undang-undang 

tersebut. Dalam Undang-Undang  No. 28 Tahun 2009 

dijelaskan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan 

kewajiban mengatur serta mengurus sendiri berbagai 

keperluan pemerintahannya. Dengan kata lain, pemungutan 

pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, 

dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan 

berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

b. Unsur-unsur Pajak 

Beberapa unsur-unsur pajak yaitu: 

1) Iuran dari rakyat kepada negara Yaitu berhak 

memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut 

berupa uang (bukan barang). 

2) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut 

berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

3) Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara 

yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam 

pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
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4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, 

yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat 

bagi masyarakat luas. 

c. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan 

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk 

pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka 

pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
17

 

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu sebagai alat 

(sumber) untuk menghimpun dana dari masyarakat 

untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. 

Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efesiensi yang 

menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan 

pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu 

penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. 

2) Fungsi Mengatur (Regulared) Yaitu sebagai alat atau 

instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di 

bidang keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, 

pertahanan keamanan) yang dimiliki daerah. Dalam hal 

ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk 

mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa 

tertentu. 

Meskipun pajak juga mempunyai fungsi untuk 

mengatur kebijaksanaan negara dalam ekonomi dan sosial, 

namun fungsi yang terutama adalah sebagai sumber 

keuangan negara, karena dalam anggaran belanja pendapatan 

negara sebagian besar dipenuhi dari sektor pajak.
18

 

 

 

 

                                                             
17 Mardiasmo, Perpajakan, h. 12. 
18 Munawir, Pokok-Pokok Perpajakan. 
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d. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak 

kabupaten atau kota.
19

 

1) Jenis Pajak Provinsi Terdiri atas: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor, 

Merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan 

beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik 

darat maupun air. Pajak ini dikenakan di muka dan 

dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 

tahun.  

Pajak progresif merupakan biaya yang dibebankan 

kepada Sebagian pemilik kendaraan. Pajak 

progresif hanya berlaku bagi orang yang memiliki 

lebih dari satu kendaraan. 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

Merupakan pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua 

pihak atau pembuatan sepihak atau kendaraan 

terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

Merupakan pajak semua jenis bahan bakar baik 

yang cair maupun gas yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor. 

d) Pajak Air Permukaan, 

Merupakan pajak yang diambil dari setiap kegiatan 

pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang 

dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, 

atau membuat bangunan untuk dimanfaatkan 

airnya dan/atau tujuan lainnya. 

e) Pajak Rokok. 

Merupakan pajak pungutan atas cukai rokok yang 

dipungut oleh pemerintah pusat. 

 

                                                             
19 Jenis-jenis Pajak, https://www.hipajak.id, diakses pada tanggal 18 agustus 

2021, pukul 13:50 

https://www.hipajak.id/
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2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a) Pajak Hotel, 

Objek dari pajak ini adalah pelayanan yang 

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, 

termasuk jasa penunjang dan fasilitas olahraga 

serta hiburan. Besaran pajak hotel ditetapkan 

paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran 

atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 

b) Pajak Restoran, 

Objek pajak ini adalah pelayanan yang disediakan 

oleh restoran, yang meliputi meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 

tempat pelayanan maupun di tempat lain. Besaran 

pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 

10% dari pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima Restoran. 

c) Pajak Hiburan, 

Objek pajak ini adalah penyelenggaraan hiburan 

dengan dipungut bayaran. Besaran pajak hiburan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah 

uang yang diterima atau yang seharusnya diterima 

oleh penyelenggara hiburan (termasuk potongan 

harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa hiburan) dan 75% untuk hiburan 

berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, 

diskotik, karaoke, klab malam, permainan 

ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa. Untuk 

hiburan kesenian tradisional, tarif pajak hiburan 

paling tinggi sebesar 10%. 

d) Pajak Reklame, 

Objek pajak ini adalah semua penyelenggara 

reklame, yaitu reklame papan / billboard / 

videotron / megatron dan sejenisnya; reklame kain; 

reklame melekat, stiker; reklame selebaran; 

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
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reklame udara; reklame apung; reklame suara; 

reklame film /slide; dan reklame peragaan. Besaran 

pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari nilai 

sewa reklame, yang dinilai dari nilai kontrak 

reklame apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga 

dan faktor-faktor lain apabila diselenggarakan 

sendiri. 

e) Pajak Penerangan Jalan, 

Objek dari pajak ini adalah penggunaan tenaga 

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 

diperoleh dari sumber lain. Besaran pajak paling 

tinggi sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik. 

Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain 

oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas 

alam, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. 

Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang 

dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan paling tinggi 

sebesar 1,5%. 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

Objek pajak ini adalah kegiatan pengambilan 

mineral bukan logam yang meliputi marmer, pasir 

dan kerikil, tanah liat, batu kapur, batu tulis, batu 

apung, dan sebagainya. Besaran pajak ini paling 

tinggi sebesar 25% dari nilai jual hasil 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan 

yang dihitung dengan dihitung dengan mengalikan 

volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau 

harga standar. 

g) Pajak Parkir, 

Objek dari pajak ini adalah penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Besaran pajak ditetapkan paling tinggi 30% dari 
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jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada penyelenggara tempat parkir. 

h) Pajak Air Tanah, 

Objek dari pajak ini adalah pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah, kecuali untuk keperluan 

rumah tangga, pertanian dan perikanan rakyat, dan 

peribadatan. Besaran pajak ditetapkan paling tinggi 

sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Adapun 

nilai perolehan air tanah ini dinilai berdasarkan 

faktor seperti jenis dan lokais sumber air, kualitas 

air, volume air yang diambil, dan sebagainya. 

i) Pajak Sarang Burung Walet, 

Objek dari pajak ini adalah pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. Besaran pajak 

ini paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual sarang 

burung walet. Nilai jual ini dihitung berdasarkan 

perkalian antara harga pasaran umum sarang 

burung walet yang berlaku di daerah yang 

bersangkutan dengan volume sarang burung walet. 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan, 

Objek pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. Besaran PBB 

Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0.3% 

dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurang Nilai 

Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). 

Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah 

sebesar Rp10 juta. 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Objek pajak ini adalah perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan, yang meliputi jual beli, tukar 

menukar, hibah, wasiat, dan sebagainya. Hak 

tersebut berupa hak milik, hak guna usaha, hak 



39 

 
guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan 

rumah susun, dan hak pengelolaan. Besaran 

BPHTB paling tinggi sebesar 5% dari Nilai 

Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurang Nilai 

Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP). Besarnya NPOPTKP ditetapkan 

paling rendah sebesar Rp300 juta. 

e. Kriteria Pemungutan Pajak Daerah 

Terdapat beberapa kriteria agar dapat disebut pajak 

daerah, yaitu: 

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi. 

2) Objek terletak atau terdapat di wilayah daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan dan hanya melayani 

di wilayah tersebut. 

3) Objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. Pajak dimaksudkan untuk 

kepentingan bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. 

4) Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak 

harus lebih besar dari biaya pemungutannya. 

5) Bukan objek pajak pusat. 

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. 

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber 

ekonomi dan tidak menghalangi kegiatan perekonomian 

antardaerah. 

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan 

masyarakat. Penentuan objek dan subjek harus jelas 

sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam 

pemungutan pajaknya. 

8) Menjaga kelestarian lingkungan, artinya penerapan 

pajak daerah tidak akan memberi peluang pada berbagai 

pihak untuk merusak lingkungan. 
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f. Syarat Pemungutan Pajak 

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa 

syarat yaitu:
20

 

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

(syarat yuridis). 

3) Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis). 

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 

g. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 

2 (dua) yaitu sistem official assessment dan sistem self 

assessment.21
 

1) Sistem official assessment 

Pemungutn Pajak Daerah berdasarkan penetapan 

Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang 

dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD 

atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan 

pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank. Jika wajib 

pajak tidak membayar atau kurang bayar maka wajib 

pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak 

Daerah (STPD). 

 

2) Sistem self assessment 

Pada sistem self assessment ini wajib pajak 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak 

Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh 

wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) merupakan formulir untuk menghitung, 

                                                             
20 Ahmad Tjahjono and Muhammad Fakhri Husein, Perpajakan, Edisi 3 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). 
21 Erly Suandy, Perencanaan Pajak, Edisi Kelima (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), h. 231. 
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memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak 

yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar 

atau salah hitung atau salah tulis dalam Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka akan 

ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah 

(STPD). 

h. Pajak Dalam Ekonomi Islam 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut 

dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata (dhariba, 

yadhribu, dharban), yang artinya: mewajibkan, 

menetapakan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan, dan lain-lain.
22

 Secara bahasa maupun 

tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang 

mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan 

memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang 

dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam 

ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara 

dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama 

menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi dharibah adalah 

harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain 

zizyah dan kharaj, sekalipun keduanya dikategorikan 

dharibah.
23

 

Salah satu penyebab munculnya pajak (dharibah) yaitu 

karena terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Sungguhpun 

penerimaan zakat meningkat karena makin bertambahnya 

jumlah kaum muslim, namun zakat tidak boleh digunakan 

untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat 

jalan raya, membangun masjid, apalagi untuk non-muslim 

sebagaimana perintah Allah SWT pada QS. At-Taubah (9) 

ayat 60. 

                                                             
22 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariat (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 28. 
23 Ibid, h. 29. 
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ْيُبُهْم َوِفى 
ُ
َفِة ُقل

َّ
ُمَؤل

ْ
ْيَىا َوال

َ
ٰعِمِلْيَن َعل

ْ
َمٰسِكْيِن َوال

ْ
ُفَقَراِۤء َوال

ْ
َدٰقُت ِلل ۞ ِانََّما الصَّ

ٰغِرِمْيَن َوِفْي 
ْ
َقاِب َوال ُ َعِلْيٌم الر ِ ۗ َواّلِله ِ َن اّلِله ِبْيِلۗ َفِرْيَضًة م ِ ِ َواْبِن السَّ َسِبْيِل اّلِله

 ٦٠َحِكْيٌم 

Artinya: 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

(fisabilillah) dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” ( QS. 

At-Taubah:60) 

Makna Zakat dalam ayat ini adalah sebuah ketentuan 

untuk mengumpulkan harta dari orang kaya untuk 

didistribusikan kepada fakir miskin. Harta yang 

didistribusikan itu sebenarnya adalah hak fakir miskin yang 

terdapat dalam harta orang kaya. Pengumpulan dan 

distribusi zakat dilakukan oleh pemerintah untuk orang-

orang yang berhak menerima (mustahik), terutama dalam 

rangka mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat 

didistribusikan kepada fakir, miskin, orang yang sedang 

berada dalam perjalanan. Selain itu, zakat dapat juga 

dimanfaatkan untuk pinjaman, atau untuk kepentingan sosial 

seperti membayarkan utang orang yang tidak mampu 

membayar.
24

 

4. Retribusi Daerah 

a. Definisi Retribusi Daerah 

Pendapatan Asli Daerah tidak hanya bersumber kepada 

pajak daerah saja namun juga adapun jenis berupa retribusi 

daerah. Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau perizianan tertentu yang khusus disediakan 

                                                             
24 Quraish Shihab M., Tafsir Al-Misbah. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 
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dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi dan badan”.
25

 Retribusi menurut 

undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 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. 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26

 

b. Subjek Retribusi Daerah 

Subjek Retribusi Daerah antara lain yaitu:
27

 

1) Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 

jasa umum yang bersangkutan. 

2) Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 

jasa usaha yang bersangkutan. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh izin tertentu dari 

pemerintah daerah. 

c. Obyek Retribusi Daerah 

Objek retribusi daerah terdiri dari:
28

 

1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan.  

                                                             
25 Adrian Sutedi, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2008), h. 7. 
26 Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, h.  432. 
27 Mardiasmo, Perpajakan, h. 17. 
28 Mardiasmo, Perpajakan Indonesia, Revisi (Yogyakarta: Andi CV, 2009), 

h. 16. 
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2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial. 

3) Perizinan Tertentu, yaitu berupa kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan. 

d. Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-undang 

Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah : 

1) Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas 

pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk pungutan 

atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai 

Pengobatan, RSU Daerah, dan tempat kesehatan 

lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

untuk pungutan atas pelayanan 

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah yang meliputi 

pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan 

serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan 

sampah rumah tangga dan perdagangan. Di 

dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan 

jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. 
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c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta 

Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, 

kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas 

kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas 

penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta 

catatan sipil.  

d) Retribusi Pemakanan dan Pengabuan Mayat untuk 

pungutan atas pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, 

penggalian, pengurugan, pembakaran/pengabuan, 

dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh 

daerah. 

e) Retribusi Pelayanan Parkir untuk pungutan atas 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 

disediakan oleh daerah. 

f) Retribusi Pelayanan Pasar untuk pungutan atas 

penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa 

pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan 

khusus disediakan untuk pedagang, kecuali 

pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk 

pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh 

daerah. 

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan 

dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat 

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan 

jiwa. 

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk 

pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh 

pemerintah daerah. 

j)  
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k) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus 

yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk 

yang dikelola oleh BUMD dan swasta. 

l) Retribusi Pengolah Limbah Cair untuk pungutan 

atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah 

tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah. 

m) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk 

pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, 

takar, timbang, dan perlengkapannya dan 

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang 

diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

n) Retribusi Pelayanan Pendidikan untuk pungutan 

atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. 

o) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk 

menara telekomunikasi. 

p) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk 

pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan 

kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan 

tertentu. 

Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang 

dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, 

biaya bunga, dan biaya modal. 

2) Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas 

pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan 

menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh 
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pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah dengan Kriteria-Kriteria 

sebagai berikut:  

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan 

atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian 

tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan 

kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. 

Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak 

mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal 

pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain. 

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk 

pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai 

jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang 

dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak 

termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta. 

c) Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas 

pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus 

disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan 

pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. 

d) Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian 

tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan 

penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan 

fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki / 

dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola 

oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. 

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas 

pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang 

disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. 

f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk 

pungutan atas pelayanan tempat penginapan / 

pesanggrahan /vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh 

pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. 
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g) Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas 

pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang 

dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk 

layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan 

sesudah dipotong. 

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk pungutan atas 

pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk 

pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, 

dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah. 

j) Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas 

pelayanan penyeberangan orang/barang dengan 

menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah. 

k) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk 

pungutan atas penjualan hasil produksi usaha 

pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha 

daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. 

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat 

komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor 

swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta 

yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan 

secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 

Tarif Retribusi Jasa Usaha sendiri didasarkan pada 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam 

artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 

usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada 

harga pasar. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas 

pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 

sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu 
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ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-

kriteria sebagai berikut: 

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 

pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk 

mendirikan suatu bangunan. 

b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk 

melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu 

tempat tertentu. 

c) Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan 

pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu 

yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, 

tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah 

ditentukan oleh daerah. 

d) Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan 

pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan 

angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa 

trayek tertentu. 

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau 

pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha 

penangkapan dan pembudidayaan ikan. 

f) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga 

Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian 

perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing. 

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan 

pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, 

penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari 

pemberian izin tersebut. 

e. Fungsi Retribusi Daerah 

Adapun fungsi dari retribusi daerah yaitu sebagai berikut : 

1) Sumber Pendapatan Daerah 

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber dari 

pendapatan asli daerah (PAD) yang termasuk ke dalam 

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
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Maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah. 

2) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah 

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai 

pengatur kegiatan ekonomi daerah. Pemerintah daerah 

dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana 

dan retribusi daerah tersebut nantinya yang akan 

dijadikan salah satu dana atau modal. 

3) Stabilisasi Ekonomi Daerah 

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam 

bidang ekonomi, misalnya yaitu inflasi, 

pengangguranm, kesenjangan ekonomi dan lain 

sebagainya. Dalam mengatasi masalah tersebut retribusi 

daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi 

misalnya menciptakan lapangan kerja, mengontrol 

harga pasar dan lain sebagainya. 

4) Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat 

Apabila beberapa fungsi sebelumnya belum teratasi 

dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan 

terhadap pendapatan masyarakat juga dapat dicapai 

sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan 

pengangguran dapat lebih terkontrol. 

f. Retribusi Dalam Ekonomi Islam 

Dalam Islam pada dasarnya pelaksanaan Pendapatan 

Asli daerah, sebagai bentuk dari keuangan publik yang 

digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran daerah demi 

kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari komponen pajak 

dan retribusi. Pembayaran retribusi itu sendiri sebagai salah 

satu bentuk dari Istihlaf (tanggung jawab) amanah dari 

individu atau badan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

berkaitan dengan daerah yang wajib untuk dipatuhi sebagai 

pemimpin atau ulil amri masyarakat selagi retribusi tersebut 

didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan 

khusus, salah satunya firman Allah untuk menaati ulil amri 

(pemerintah) sebagaimana firman Allah dalam QS An-nisa 

(4):59 : 
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ْمَۚ َفِاْن 
ُ
ْمِر ِمْنك

َ
ا
ْ
ى ال ولِ

ُ
 َوا

َ
ُسْيل ِطْيُعيا الرَّ

َ
َ َوا ِطْيُعيا اّلِله

َ
َمُنْيْٓا ا

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
يٰٓا

ْنُجمْ 
ُ
ُسْيِل ِاْن ك ِ َوالرَّ ى اّلِله

َ
ْوُه ِال َيْيِم  تََناَزْعُجْم ِفْي َشْيٍء َفُردُّ

ْ
ِ َوال ُثْؤِمُنْيَن ِباّلِله

ا 
ً
ِوْيل

ْ
ْحَسُن َثأ

َ
ا ِخِرۗ ٰذِلَك َخْيٌد وَّ

ٰ
ا
ْ
 ٥٩ࣖ ال

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul-Nya dan ulim amri diantara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur‟an) dan Rasulnya 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”.
29

 (QS An-nisa:59) 

Ulil Amri mempunyai wewenang untuk mengatur dan 

menentukan kewajiban retribusi tersebut. Sebagaimana 

dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “seorang imam 

(khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), 

dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap 

rakyatnya” (HR Muslim). 

5. Produk Domestik Regional Bruto  

a. Definisi Produk Domestik Regional Bruto 

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan 

kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, 

yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto 

dalam suatu wilayah.
30

 Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai 

jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha 

dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil 

                                                             
29 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid & Terjemah (Bandung: 

Diponegoro, 2014), h. 69. 
30 Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah, Cetakan Ke (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 

4. 
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seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.
31

 

Untuk menghitung angka-angka Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) ada tiga pendekatan yang dapat 

digunakan yaitu pendekatan produkdi, pendekatan 

pendapatan dan pendekatan pengeluaran: 

1) Pendekatan Produksi, Produk Domestik Regional Bruto 

adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu 

daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). 

2) Pendekatan Pendapatan, Produk Domestik Regional 

Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh 

faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun). 

3) Pendekatan Pengeluaran, Produk Domestik Regional 

Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang 

terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 

lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, 

pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan 

stok dan ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor 

dikurangi impor). 

b. Kegunaan Data Produk Domestik Regional Bruto 

Data Produk Domestik Regional Bruto adalah salah 

satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan 

kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang 

dapat diperoleh dari data ini antara lain:
32

 

1) PDRB atas dasar harga berlaku (nominal), menunjukan 

kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan 

suatu daerah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) yang besar menunjukkan kemampuan sumber 

daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 

                                                             
31 BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung menurut 

Lapangan Usaha 2020, h. 1 
32 BPS, Ibid, h. 1 
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2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga 

konstan (riil), dapat digunakan untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap 

lapangan usaha dari tahun ke tahun. 

3) Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

atas harga berlaku, menurut lapangan usaha 

menunjukkan struktur perekonomian atau peranan 

setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan 

usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis 

perekonomian suatu daerah. 

4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, 

atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kepala atau per 

satu orang penduduk. 

5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 

atas dasar harga konstan, berguna untuk mengetahui 

pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu 

daerah. 

c. Produk Domestik Regional Bruto Dalam Ekonomi Islam 

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Banyak ahli ekonomi 

yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi 

bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu 

pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh 

dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan kaitan 

distribusi. Pertumbuhan bukan hanya perseolan ekonomi, 

malainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk 

pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual 

manusia. 

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan 

ekonomi yang dilihat dari perspektif islam diantaranya 

mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif 

islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, 

dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu 



54 

 
persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber 

kekayaan. Perspektif islam menyatakan bahwa hal itu telah 

sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah 

untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk 

mengatasi persoalan kehidupan manusia.
33

 

Dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-a’raf ayat 96: 

َماِۤء  َن السَّ ٍت م ِ
ٰ
ْيِىْم َبرَك

َ
َفَجْحَنا َعل

َ
َمُنْيا َواثََّقْيا ل

ٰ
ى ا ُقرٰٓ

ْ
 ال

َ
ْول

َ
نَّ ا

َ
ْي ا

َ
َول

ِسُبْيَن 
ْ
اُنْيا َيك

َ
َخْذٰنُهْم ِبَما ك

َ
ُبْيا َفا ذَّ

َ
ِكْن ك

ٰ
ْرِض َول

َ
ا
ْ
 ٩٦َوال

Artinya: 

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman 

dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada 

mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka 

disebabkan perbuatannya”. (Q.S Al-a’raf:96) 

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan 

kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin 

melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki 

yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau 

bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-

nilai ketakwaan dan keiimanan. 

B. Pengajuan Hipotesis 

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan 

produk domestik regional bruto terhadap kapasitas fiskal pada 

Kabupaten Lampung Utara. Dalam penelitian ini model hubungan 

antara variabel bebas yaitu variabel pajak daerah, retribusi daerah dan 

produk domestik regional bruto kemudian sebagai variabel terikat 

yaitu kapasitas fiskal. 

 

 

                                                             
33 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan Ke-1 (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), h. 124. 
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Gambar 2. 1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengaruh Pajak Daerah dalam meningkatkan Kapasitas 

Fiskal Daerah tahun 2010 – 2019. 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.
34

 

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari 

penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak 

daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang 

akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah 

terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang 

ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas 

dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih 

mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada 

di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. 

                                                             
34 Mardiasmo, Perpajakan, h. 1. 
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Melihat penelitian yang dilakukan oleh Fadly Nggilu 

(2016) dimana disebutkan variabel Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah secara parsial berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap Kemandirian atau Kapasitas Fiskal.
35

 Maka dari uraian 

pengertian diatas hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan dalam 

meningkatkan Kapasitas Fiskal Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2010 – 2019. 

H0 : Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan dalam 

meningkatkan Kapasitas Fiskal Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2010 – 2019. 

2. Pengaruh Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Kapasitas 

Fiskal Daerah tahun 2010 – 2019. 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.
36

 

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

menyebutkan terdapat tiga jenis objek retribusi yaitu: 1). 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; 2). Objek Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan 

keuangan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan 

pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta; 3). Objek Retribusi Perizinan 

Tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah 

daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 

                                                             
35 Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, and Victorina Tirayoh, “Pengaruh 

Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 
16, no. 4 (2016): 623–35. 

36 Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, h. 432. 
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ruang, sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Atria Tiffany 

Widyaningsih (2018) hasil penelitian menunjukan variabel 

Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kapasitas.
37

 Maka dari uraian penelitian tersebut hipotesis 

penelitian ini adalah: 

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dalam 

meningkatkan Kapasitas Fiskal Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2010 – 2019. 

H0 : Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan 

dalam meningkatkan Kapasitas Fiskal Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2010 – 2019. 

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dalam 

meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2010 – 2019. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan 

kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang 

diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto dalam 

suatu wilayah.
38

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai jumlah nilai 

tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu 

wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi dalam suatu wilayah.
39

 

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses 

peningkatan produksi barang dan jasa pada kegiatan ekonomi 

masyarakat dan diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) 

berdasarkan harga konstan, supaya angka pertumbuhan yang 

dihasilkan ada pertambahan produksi. Selain dari sektoral, 

                                                             
37 Atria Tiffany Widyaningsih, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak,”, 

(Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 7, no. 3, 2018): h. 236. 
38 Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Pertumbuhan Wilayah, h. 4. 
39 BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung menurut 

Lapangan Usaha 2020, h. 1 
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perkembangan ekonomi dapat juga tercermin dari komponen-

komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) yang menggambarkan komposisi penggunaan barang 

dan jasa, baik yang dihasilkan didalam maupun diluar daerah.  

Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Kamilaus 

Konstanse Oki (2019) hasil penelitian menunjukan variabel 

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan 

terhadap Kapasitas Fiskal.
40

 Maka dari uraian penelitian tersebut 

hipotesis penelitian ini adalah: 

H3 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan 

Kapasitas Fiskal Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2010 – 2019. 

H0 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak 

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan 

Kapasitas Fiskal Kabupaten Lampung Utara 

tahun 2010 – 2019. 

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Produk 

Domestik Regional Bruto secara simulutan dalam 

meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2010 – 2019. 

Dari penjelasan teori dan penjelasan antara pajak daerah, 

retribusi daerah, dan produk domestik regional bruto dengan 

kapasitas fiskal dapat disimpulkan hipotesis secara keseluruhan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H4 : Pajak Daerah, Retibusi Daerah, dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

dalam meningkatkan Kapasitas Fiskal Kabupaten 

Lampung Utara tahun 2010 – 2019. 

H0      :  Pajak Daerah, Retibusi Daerah, dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak 

berpengaruh dalam meningkatkan Kapasitas 

Fiskal Kabupaten Lampung Utara tahun 2010 – 

2019. 

                                                             
40 Kamilaus Konstanse Oki, “Dampak Otonomi Daerah Terhadap 

Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT,” h. 7. 
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Lampiran I. Data Kapasitas Fiskal, Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto Dalam Miliar 

Rupiah. 

Tahun Kapasitas 

Fiskal 

Pajak 

Daerah 

Retribusi 

Daerah 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

2010 68.34 5.27 3.72 10,181.80 

2011 83.26 11.51 3.21 10,729.17 

2012 77.86 9.30 3.21 11,333.80 

2013 84.08 10.70 16.32 12,065.94 

2014 126.08 16.19 4.77 12,765.48 

2015 124.31 16.53 6.51 13,458.84 

2016 130.25 18.64 2.68 14,145.71 

2017 141.51 22.57 1.92 14,882.71 

2018 132.62 24.07 1.90 15,672.53 

2019 123.87 20.51 2.32 16,508.06 

 

Lampiran II. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Kapasitas 

Fiskal 

Pajak 

Daerah 

Retribusi 

Daerah PDRB 

 Mean  109.2180  15.52900  4.647000  13174.34 

 Median  124.0900  16.36000  3.210000  13112.16 

 Maximum  141.5100  24.07000  16.32000  16508.06 

 Minimum  68.34000  5.270000  1.900000  10181.18 

 Std. Dev.  27.32443  6.164153  4.338812  2134.865 

 Skewness -0.375163 -0.185942  2.190376  0.113946 

 Kurtosis  1.411709  1.870702  6.531504  1.788372 

     

 Jarque-Bera  1.285690  0.589004  13.19271  0.633323 

 Probability  0.525795  0.744902  0.001365  0.728577 
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 Sum  1092.180  155.2900  46.47000  131743.4 

 Sum Sq. Dev.  6719.620  341.9711  169.4276  41018838 

     

 Observations  10  10  10  10 

 

 

Lampiran III. Hasil Uji Normalitas 

0

1

2

3

-15 -10 -5 0 5 10 15

Series: Residuals

Sample 2010 2019

Observations 10

Mean       1.84e-14

Median  -0.395044

Maximum  12.78336

Minimum -12.84086

Std. Dev.   8.805226

Skewness   0.011104

Kurtosis   1.796138

Jarque-Bera  0.604073

Probability  0.739311


 
 

Lampiran IV. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Nilai VIF 

Pajak Daerah 8.257531 

Retribusi Daerah 1.195680 

Produk Domestik Regional Bruto 7.777392 

 

 

Lampiran V. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 30.75220 15.12684 2.032956 0.0883 

Pajak Daerah 1.246106 0.647761 1.923714 0.1027 

Retribusi Daerah 0.153195 0.350187 0.437466 0.6771 

PDRB -0.003305 0.001815 -1.820843 0.1185 
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Lampiran VI. Hasil Uji Autokolerasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.627581     Prob. F(2,4) 0.5794 

Obs*R-squared 2.388438     Prob. Chi-Square(2) 0.3029 

 

Lampiran VII. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 59.79224 39.13362 1.527899 0.1774 

Pajak Daerah 4.881704 1.675778 2.913097 0.0269 

Retribusi Daerah 0.123763 0.905944 0.136612 0.8958 

PDRB -0.002046 0.004696 -0.435749 0.6783 

 

 

Lampiran VIII. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

R-squared 0.896157     Mean dependent var 109.2180 

Adjusted R-squared 0.844235     S.D. dependent var 27.32443 

S.E. of regression 10.78415     Akaike info criterion 7.883207 

Sum squared resid 697.7880     Schwarz criterion 8.004241 

Log likelihood -35.41604     Hannan-Quinn criter. 7.750433 

F-statistic 17.25978     Durbin-Watson stat 1.356965 

Prob(F-statistic) 0.002352    
 

 

Lampiran IX. Hasil Uji T 

Variable Coefficient t-Statistic t-Table Prob.   

     
     

Pajak Daerah 4.881704 2.913097 2.446912 0.0269 

Retribusi Daerah 0.123763 0.136612 2.446912 0.8958 

PDRB -0.002046 -0.435749 2.446912 0.6783 
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Lampiran X. Hasil Uji F 

R-squared 0.896157     Mean dependent var 109.2180 

Adjusted R-squared 0.844235     S.D. dependent var 27.32443 

S.E. of regression 10.78415     Akaike info criterion 7.883207 

Sum squared resid 697.7880     Schwarz criterion 8.004241 

Log likelihood -35.41604     Hannan-Quinn criter. 7.750433 

F-statistic 17.25978     Durbin-Watson stat 1.356965 

Prob(F-statistic) 0.002352    
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