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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dengan meningkatnya pendapatan 
asli daerah (PAD) berupa pajak daerah kota Bandar Lampung, pemerintah kota 
Bandar Lampung perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era 
desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan 
sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 
maupun fasilitas publik. Dengan meningkatnya pelayanan publik ini 
diharapkan dapat meningkatnya daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di 
kota Bandar Lampung. Oleh karena itu pemerintah kota Bandar Lampung 
seharusnya mengubah komposisi belanja, dimana selama ini belanja daerah 
digunakan untuk belanja operasi yang kurang produktif daripada belanja 
modal. 

Berkaitan dengan hal di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap alokasi anggaran belanja 
modal pemerintah kota Bandar Lampung? Dan bagaimana pengaruh pajak 
daerah terhadap alokasi anggaran belanja modal kota Bandar Lampung dalam 
perspektif ekonomi Islam? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan 
asli daerah berupa pajak daerah terhadap anggaran belanja modal di kota 
Bandar Lampung.  

Adapun metode penelitian ini adalah kuantitatif yang bersumber dari 
dokumentasi yang diambil dari laporan realisasi APBD kota Bandar Lampung 
tahun 2007-2015. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier sederhana. 

Berdasarkan hasil uji signifikansi parametik (uji t) diperoleh nilai 
thitung sebesar 5,412 lebih besar dari ttabel sebesar 2,306. Sehingga hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD berupa pajak daerah 
berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.  

Dalam pandangan ekonomi Islam pengalokasian anggaran belanja 
harus sesuai syari’iyyah dan skala prioritas agar tidak menyimpang dari 
peraturan syariah. Tujuan belanja publik (modal) dalam Islam adalah untuk 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk melaksankan pemenuhan kebutuhan 
pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan sumber pendapatan asli 
daerah (PAD) berupa pajak daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat 
akan infrastruktur yang memadai melalui belanja modal. 

 



 

 

 
 

MOTTO 
 
 
 
 

                                  

               1 (Q.S An-Nahl: 90)   

 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”  

                                                
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 

2009, hlm. 277 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih 

dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan 

bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini 

diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. 

Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang 

dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “PENGARUH PENDAPATAN 

ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA 

MODAL PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.2 

2. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.3 

3. Anggaran belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan 

dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan 

                                                
2Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat 

(Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 1045 
3Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara 

Pusat dan Daerah diakses pada www.djpk.depkeu.go.id pada tanggal 20 April 2017 pukul 19.45 
WIB 



 

minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan 

pemerintah.4 

4. Perspektif  adalah sudut pandang5 

5. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, menaganalisis dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.6 

ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang pengetahuan yang 

membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan 

distribusi sumber daya langka yang seirama dengan maqasid (tujuan-

tujuan syari’ah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan 

keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau 

melemahkan solidaritas keluarga dan social serta jaringan moral 

masyarakat.7 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang 

dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah atau 

telah yang berdasarkan pada firman Allah SWT, Sunah Rasul serta ijtihad 

para ulama tentang kegiatan ekonomi. Dalam hal ini terkait dengan 

pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber penerimaan daerah yang dimiliki dan berpengaruh terhadap 

anggaran belanja modal. Dimana anggaran belanja modal merupakan 

pengeluaran pemerintah dalam menambah aset tetap pada suatu daerah yang 

memiliki nilai manfaat untuk masyarakat sekitar. Hal ini terkait bahwa 

pendapatan asli daerah berkontribusi terhadap anggaran pengeluaran belanja 
                                                

4http://www.anggaran.depkeu.go.id/, diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 
19.52 WIB 

5http://kbbi.web.id diakses pada tanggal 27 maret 2017 pukul 20.37WIB 
6P3EI. Ekonomi Islam.jakarta: Rajawali Pers. 2011, hlm 17 
7Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Lembaga 

Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), hlm 7 



 

daerah, dimana anggaran pengeluaran belanja daerah meliputi anggaran 

belanja modal. Pendapatan asli daerah berkontribusi dalam pengalokasian 

anggaran belanja modal kota Bandar Lampung, tetapi anggaran belanja modal 

kota bandar lampung porsinya lebih sedikit dibandingkan anggaran pengawai 

yang porsinya lebih besar. Maka dari itu penulis akan membahas pengaruh 

pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal daerah. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Kota Bandar Lampung 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Sebagaimana diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan 

pendapatan didaerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan 

sebagainya yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pendapatan asli 

daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas Desentralisasi, yang mana komponennya terdiri dari pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah merupakan 

pendapatan asli daera yang paling banyak dibandingkan dengan retribusi, laba 

BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan pendapatan asli 

daerah berupa pajak daerah dicatat pada APBD terutama belanja modal, 

dimana APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu 

anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan 

semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun 

anggaran tertentu. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk 

memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Dimana dalam APBD 

terdapat belanja modal yang merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan 

untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan 



 

memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Alokasi belanja 

modal sangat penting, ketika alokasi belanja modal stabil atau sesuai dengan 

porsi pada umumnya  maka kebutuhan akan fasilitas publik terpenuhi. Tetapi 

ketika antara belanja modal dan belanja pegawai porsinya lebih besar belanja 

pegawai maka belanja modal yang berfungsi untuk pembiayaan aset tetap 

daerah tidak akan signifikan dalam melakukannya. Sehingga menurut penulis 

perlu dilakukannya penelitan pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap 

Alokasi Anggaran Belanja Modal di Kota Bandar Lampung yang mengelola 

keuangan daerah seperti daerah lainnya. 

2. Secara Subjektif 

Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Ekonomi 

Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 

yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan anggaran. Dan 

untuk literatur penulis tersedia di Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 

selain buku penulis juga menggunakn literatur lain seperti jurnal, artikel, dan 

data yang diperlukan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas 

manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara kepribadian 

bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa 

yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan 

moral dan etikanya.8Kebijakan pembangunan nasional diarahkan kepada 

pembangunan yang merata di setiap daerah.Adanya kebijakan 

pembangunannasional, pemerintah daerah dituntut agar lebih bisa mandiri 

dalam mengelola keuangan daerah untuk melaksanakan pembanguan 

ekonomi daerah.9 

                                                
8Ida Bagus Gde Wirakusuma dkk, “Analisis Faktot-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan” Jurnal Ilmiah Ekonomi Universitas Tabanan, 
Vol. 13. No. 1 (2016), h. 69, universitastabanan.ac.id 

9 Ian Dwi Heruyanto, “Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta”,(Skripsi Program studi Ekonomi 
Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h.22, diglib.uin-suka.ac.id  



 

Pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan berdasarkan dengan 

kemampuan daerah masing-masing dengan cara memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia sehingga dapat mendorong peningkatan keuangan daerah. 

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya bersinergi dalam mengelola setiap sumber daya 

yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam 

wilayah tersebut.10 

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan 

diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip 

desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah.11Era Otonomi daerah menuntut setiap 

pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber 

pembiayaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber 

pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 

adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.12Otonomi Daerah dipandang sebagai suatu kebijakan yang sangat 

demokratis dan memenuhi aspek dari Desentralisasi yang sesungguhnya. 

Pemberian otonomi yang luas merupakan upaya menciptakan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu kendala utama 

dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut, adalah terbatasnya pembiayaan 

yang tersedia dan harus digali dari sumber dan potensi yang ada didaerah 

                                                
10 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 

2015), hlm.374 
11 Ikhwan Bukhari, “Analisis Perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum 

Dan Sesudah Pemberlakuan Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” Jurnal Akuntansi Universitas Siliwangi (2010), h.3, 
academia.edu.ac.id 

12Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan 
Daerah, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hlm. 1 



 

yang merupakan tantangan dan sekaligus peluang untuk sumber pembiayaan 

pembangunan. Umumnya di negara-negara maju yang merupakan kebijakan 

Desentralisasi atau otonomi daerah cenderung memberikan kewenangan yang 

lebih besar kepada daerah untuk mengeloa sumber-sumber pendapatan yang 

lukratif.13 

Sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang diperbarui dengan undang-undang 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa tujuan Otonomi Daerah merupakan upaya 

memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, 

menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, 

transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan mewujudkan sistem 

perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.14 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan 

seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. 

Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun 

daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas 

atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian 

terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, 

sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.15 

Pendapatan asli daerah pada kelompok pendapatan daerah merupakan 

jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mamaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

                                                
13Soeradi, Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2014), hlm. 2 
14Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), hlm. 20-21 
15Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), hlm. 2 



 

rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untu kepentingan orang pribadi atau badan.16 

Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi fiskal, instrumen utama 

yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Meskipun 

kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah masih sangat 

terbatas, tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan peran pendapatan asli 

daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah yang berlaku efektif sejak 1 januari 2010 merupakan salah satu wujud 

upaya pengaturan taxing power daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak 

daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah 

dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak 

daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.17 

Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap 

pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap 

daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk ditingkatkan secara 

intensif dan ekstensif disamping peningkatan pengelolaan sumberdaya alam 

di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Dengan meningkatnya penerimaan daerah tersebut akan 

meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).18 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan 

suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan 

penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam 

                                                
16Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2012), 

hlm.52 
17 Ibid, hlm. 108 
18 Rahardjo Adisasmita, Op.Cit, hlm. 3  



 

satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan 

pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah 

penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan 

anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun 

infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain 

sebagainya. Dampaknya terhadap pembangunan pasti berbeda-beda. 

Pembangunan infrastruktur jalan akan mendorong perkembangan kegiatan 

sektor-sektor yang menggunakan jalan tersebut (sektor perdagangan, 

pertanian, industri, transportasi dan lainnya) serta berpengaruh pula terhadap 

perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang selanjutnya adalah 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis kegiatan dan 

proyek yang akan dibangun harus mengacu pada Rencana Strategis 

Pembangunan Daerah (Renstrada). Terdapat hubungan benang merah mulai 

dari sumber pembiayaan penerimaan pendapatan daerah-penyusunan APBD-

alokasi anggaran sampai pada pencapaian sasaran pembangunan.19 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas 

anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan 

dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang 

semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya 

pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya 

duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, 

penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan 

nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan 

tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.20 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas pedoman Pengelolaan keuangan Daerah 
                                                

19 Ibid.   
20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Diakses pada 

www.Setneg.go.id tanggal 31 mei 2017 pukul 10.43 WIB 



 

Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/jasa yang 

dianggarkan pada pengeluaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang diguanakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap 

berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun 

aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan 

aset sampai aset tersebut siap digunakan.21 

Berikut merupakan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

kota Bandar Lampung Tahun 2007-2015 : 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandar Lampung Tahun 2007-2015 

Tahun Target Realisasi Persentas
e 

Pajak Daerah 
2007                              -   30.411.161.966,81  - 

2008 
  

36.390.400.00
0,00  

42.841.374.876,00  
117,72% 

2009 45.500.000.000,00  47.035.295.283,00  103,37% 

2010 
 

52.614.913.54
8,00  

56.627.114.786,48  
107,62% 

2011 104.234.442.000,0
0  

112.557.355.470,0
0  

107,98% 

2012 183.315.622.192,0
0  

183.436.575.291,0
0  

100,07% 

2013 271.516.090.306,0
0  

242.651.752.332,0
0  

89,37% 

2014 290.419.360.000,0
0  

246.167.925.213,0
0  

84,76% 

2015 443.719.360.000,0
0  

258.454.662.346,0
0  

58,25% 

Retribusi Daerah 
2007 -   12.533.404.965,00  - 
2008 15.665.936.660,00  14.414.767.716,00  92,01% 

                                                
21 Rudy Badrudin, Op.Cit, hlm. 61 



 

2009 16.855.236.600,00  15.849.094.531,00  94,03% 
2010 23.635.987.380,00  21.911.781.739,00  92,70% 
2011 36.924.709.552,00  38.341.095.234,00  99,82% 
2012 80.530.077.780,00  68.252.030.150,00  103,97% 
2013 74.053.787.912,00  50.651.293.897,00  100,45% 
2014 82.774.131.500,00  45.920.496.941,00  146,41% 
2015 86.694.131.500,00  46.682.837.194,00  107,38% 

Laba BUMD 
2007 0 2.149.979.288,00 - 
2008 2.353.554.970,10 2.509.144.000,00 106,61% 
2009 3.103.554.978,10 3.087.055.409,20 99,46% 
2010 3.470.399.341,17 3.449.399.341,17 99,39% 
2011 5.641.089.632,00  5.631.089.632,00  99,82% 
2012 6.601.000.000,00  6.862.738.923,00  103,97% 
2013 8.200.000.000,00  8.237.246.269,00  91,94% 
2014 9.020.000.000,00  3.206.503.301,00  79,08% 
2015 10.476.622.932,46  11.249.897.883,27  35,56% 

Lain-lain PAD yang sah 
2007 0 8.620.368.522,15 - 
2008 6.012.883.490,60 7.896.232.429,92 131,32% 
2009 6.550.518.263,60 4.460.818.945,08 68,09% 
2010 4.246.250.000,00 4.704.103.833,76 110,78% 
2011 9.996.250.000,00  6.198.579.221,00  62,01% 
2012 21.825.350.000,00  40.144.717.721,00  183,94% 
2013 64.341.862.597,00  59.158.057.632,00  91,94% 

2014 112.986.972.431,0
0  

89.351.963.991,00  79,08% 

2015 228.218.028.173,7
8  

81.159.929.433,12  35,56% 

 
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser Daerah Kota Bandar 

Lampung 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah di kota 

Bandar Lampung dari tahun 2007-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahunnya. Seperti pada tahun 2008 pendapatan pajak daerah mengalami 

peningkatan sebesar Rp42.841.374.876,00 dibandingkan tahun 2007 sebesar 

Rp30.411.161.966,81, namun berbanding terbalik dengan pendapatan 

retribusi daerah yang awal tahun 2007-2012 mengalami peningkatan yang 



 

signifikan akan tetapi pada tahun berikutnya sampai tahun 2014 mengalami 

penurunan dan k



 

embali meningkat lagi pada tahun 2015. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tersebut dapat meningkatkan 

anggaran belanja daerah kota Bandar Lampung. 

Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak daerah kota Bandar Lampung, pemerintah kota Bandar 

Lampung perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar dalam era Desentralisasi fiskal saat ini, yang didasarkan pada 

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. 

Dengan meningkatnya pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatnya daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di 

kota Bandar Lampung. Oleh karena itu pemerintah kota Bandar Lampung seharusnya mengubah komposisi belanja, dimana 

selama ini belanja daerah digunakan untuk belanja operasi yang kurang produktif daripada belanja modal. Hal tersebut dapat di 

lihat dari data rata-rata Realisasi APBD kota Bandar Lampung pada tahun 2007-2015 sebagai berikut:  

Tabel 1.2 

Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal di Kota Bandar LampungTahun 2007-2015 

Tahun Belanja Daerah Belanja Operasi Belanja Modal % BO % BM 

2007 652.956.782.605,13 503.989.474.267,40 106.011.883.798,00 77,18% 16,23% 

2008 778.777.514.052,53 620.417.562.809,53 124.903.058.018,00 79,66% 16,03% 

2009 802.095.631.362,29 690.739.554.281,28 82.279.630.710,00 86,11% 10,25% 

2010 926.170.641.461,56 809.121.544.463,50 95.543.967.678,00 87,36% 10,31% 

2011 1.154.628.593.734,84 985.505.995.182,84 109.907.484.427,00 85,35% 9,52% 

2012 1.464.988.926.883,88 1.093.114.748.539,38 293.648.392.894,00 74,62% 20,04% 



 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja modal terhadap total belanja daerah sangat rendah 

dibandingkan persentase belanja operasi terhadap total belanja daerah kota Bandar lampung. Belanja operasi merupakan belanja 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan 

belanja sosial. Apabila belanja daerah dilihat dari segi manfaat, alokasi anggaran ke sektor modal sangat bermanfaat dan 

produktif untuk pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. 

Infrastuktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan 

prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh 

pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor 

untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan 

datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta 

meningkatkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri tanpa bantuan 

keuangan dari pemerintah pusat. 

Negara yang dijalankan dengan prinsip Islami pada hakikatnya memiliki tujuan besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan 

hidup minimum untuk seluruh masyarakatnya, memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antara anggota masyarakat, 

dan menjalankan pemb

2013 1.779.859.865.267,85 1.269.952.998.016,04 399.448.842.097,30 71,35% 22,44% 

2014 1.799.475.905.415,28 1.311.296.426.335,42 354.190.528.148,66 72,87% 19,68% 

2015 1.757.419.863.235,28 1.382.387.534.025,27 245.171.296.284,01 78,66% 13,95% 



 

angunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua tujuan itu harus 

dijalankan dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, 

negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja 

pemerintah.22 

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk 

kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar 

minimal, pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah Islam, amar 

makruf nahi munkar, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk 

melayani kepentingan sosial lainnya yang tidak dapat disediakan oleh sektor 

privat dan pasar. Dengan demikian, ketika negara dijalankan dengan prinsip-

prinsip Islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap 

terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.23 

 

 

 

Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber 

daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tertuang 

dalam Q.S al-Hasr (59) : 7 berikut ini: 

 .......             .......      

Artinya: ......supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 
antara kamu....  

 
Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat 

melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk 

intervensi langsung antara lain menggunakan anggaran pendapatan dan 

belanja negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan 

sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, 

sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.24 
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23 Ibid, hlm. 76 
24 Ibid, hlm. 65 



 

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan 

barang publik sebagaimana hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran 

untuk melakukan treatment terhadap kondisi ekonomi yang terganggu 

sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan 

investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapsitas 

produksi suatu negara.25 

Karena telah berubahnya keadaan sosioekonomik secara fundamental, 

dan sebagian lagi karena Negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh 

Rasulullah SAW. negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat 

anggaran belanja negara secara umum, tiap tahun, fakta anggaran belanja 

negara yang menganut demokrasi tersebut adalah, bahwa anggaran 

belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan 

anggaran belanja sekian tahun. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan 

setelah dibahas dengan parlemen.26 

Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana 

dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun melenyapkan 

kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi 

negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern 

dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara 

Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan 

dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan 

rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem 

perbankan atau dari luar negeri. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak 

mengenal pembuatan anggaran belanja tahunan, sebagaimana yang terdapat 

dalam demokrasi, baik terkait dengan babnya, pasalnya, istilah, dan pasal 

tersebut. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara Islam tidak dibuat dalam 

bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap 

                                                
25 Ibid, hlm. 76 
26Ibid, hlm. 238 



 

yang babnya telah ditetapkan oleh syara’ mengikuti pendapatan dan 

pengeluarannya.27 

Telah kita lihat bahwa selama masa Islami dini, penerimaan zakat dan 

sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Jelaslah, dizaman modern 

penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang 

berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan 

untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi 

kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunah dengan jelas 

menyatakan tentang hal ini: “selalu ada yang harus dibayar selain zakat.” 

Maka Rasulullah SAW berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk 

kebajikan masyarakat. Sabdanya: “Kekayaan harus diambil dari si kaya dan 

dikembalikan kepada si miskin.” (HR. Bukhari)28 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

ini dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH 

TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL 

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM ” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap alokasi anggaran belanja 

modal pemerintah kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal pemerintah 

kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam? 

E. Batasan Masalah 

Dengan mempertimbangakan terbatasnya kemampuan pengetahuan, 

waktu dan biaya yang dimiliki serta data yang diperoleh, maka ruang lingkup 

                                                
27Ibid.  
28 Ibid. 



 

penelitian ini dibatasi hanya menyangkut masalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berupa pengaruh Pajak Daerah terhadap anggaran Belanja Modal 

pemerintah kota Bandar Lampung Tahun 2007-2015 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah 

terhadap anggaran belanja modal di Kota Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap anggaran 

belanja modal dalam perspektif ekonomi Islam.  

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah kota Bandar 

Lampung dalam pengambilan keputusan. 

b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak yang 

berkepentingan untuk menganalisa masalah-masalah yang 

berhubungan dengan anggaran belanja terutama anggaran belanja di 

Kota Bandar Lampung. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Anggaran Belanja Dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Anggaran Belanja  

Anggaran belanja adalah semua anggaran yang dikeluarkan oleh 

seluruh tingkat pemerintah mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai 

pemerintah daerah. Anggaran belanja ini biasa disebut budget dan biasanya 

direncanakan setahun sebelumnya. Budget menggambarkan berapa banyak 

uang yang akan dibelanjakan oleh pemerintah dan untuk keperluan apa aja.29 

Dasar hukum anggaran belanja dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah 

adalah sebagai berikut:  

a. Al-Qur’an 

Q.S an-Nahl (16): 90 

                             

                    

  
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 
 

Q.S al-Hasyr (59): 7 

                                  

                            

                            

  
                                                

29 Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 245 



 

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka 
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 
jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 
diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 
bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Amat keras hukumannya.” 
 

Q.S Al-Furqaan (25): 67 

                    

    
Artinya: “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 
tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 
tengah-tengah antara yang demikian”. 

 

b. As-Sunnah 

 َوَعْن َال تَُزْوُل قََد َما ا ْبِن آَدَم اْلقِیَا َمِة ِمْن ِعْنِد َربِِّھ َحتَى یُْسأَل َعْن َخْمٍس َعْن ُعْمِرِه فِْیَما أَْفنَاهُ 
َما أَْنفَقَھُ َوَماَذا َعِمَل فِْیَما َعلِمَ َشبَا بِِھ فِْیَما أَْبالَهُ َوَعْن َمالِِھ َمْن أَْیَن اْكتََسبَھُ َوفِیْ   

 
Artinya: Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi 

RabbNya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya 
untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, 
tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya 
tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang 
dimilikinya.” (HR. at-Tirmidzi no. 2416, ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-
Kabir jilid 10 hal 8 Hadits no. 9772 dan Hadits ini telah dihasankan oleh 
Syaikh Albani dalam Silsilah al-AHadits ash-Ashahihah no. 946) 

 
 
2. Sejarah Anggaran Belanja Dalam Islam 

Kebijakan anggaran telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi 

Islam, yaitu pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan 

kenudian dikembangkan oleh para ulama. Di zaman Rasulullah SAW, sisi 

penerimaan APBN terdiri atas Kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, Khumz 

(1/5), Jizya’ (sejenis pajak atas badan orang non muslim), dan penerimaan 

lain-lain. Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan 



 

dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, 

dan belanja pegawai.30 

Anggaran surplus dan anggaran berimbang. Anggarn surplus artinya 

pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara. Adapun anggaran 

berimbang artinya pendapatan negara sama dengan belanja negara. Islam 

tidak mengenal anggaran defisit. Dalam sejarah pemerintahan Nabi 

Muhammad dan Khulafaurrasyidin ketika jatuhnya Kota Mekkah, negara 

mengalami anggaran defisit hanya sekali saja, yaitu ketika akan terjadi perang 

khunain. Ketika itu negara berutang. Itu pun utang dalam negeri kepada 

pendudu k Madinah yang kaya baik itu dari umat Islam maupun Yahudi dan 

bersifat “qardhul hasan”. Artinya Rasulullah berutang 1.000 unta, maka 

dikembalikan juga 1000 unta tanpa ada tambahan atau riba.31 

Selanjutnya pemerintahan Islam mengambil menerapkan kebijakan 

amggaran surplus. Tetapi, kita tidak dapat mengambil kesimpulan begitu saja 

bahwa anggaran defisit tidak bisa atau sebaiknya dihindari untuk diterapkan 

dalam suatu negara Islam. Realitas yang kita hadapi sudah sedemikian 

berubah dengan masa Islam awal, mayoritas negeri Islam memiliki sumber 

dana domestik yang kurang dari memadai untuk menutupi kebutuhan 

pembangunan ekonominya. Kebutuhan pembiayaan belanja negara yang lebih 

besar dari pos penerimaannya, sementara pemerintah enggan mengambil 

kebijakan fiskal dengan menaikkan pajak memaksa pembiayaan belanja 

negara tersebut didanai dari pembiayaan defisit. Solusi ini pun bukan tidak 

mengandung masalah, karena ilegalitas meminjam bunga.32 

Tidak ada catatan mengenai pengeluaran secara perinci, tetapi secara 

garis besar pengeluaran negara pada zaman Rasulullah sebagai berikut:33 

a. Pengeluaran Primer 

1) Biaya Pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda, dan persediaan. 

                                                
30 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hlm. 25 
31 Nurul Huda,dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta: KENCANA,2016), hlm. 233 
32 Ibid, 
33 Ibid, hlm. 193 



 

2) Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya 

sesuai ketentuan Al-Qur’an. 

3) Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muazin, dan 

pejabat negara lainnya. 

4) Pembayaran upah para sukarelawan. 

5) Pembayaran utang negara. 

6) Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak). 

b. Pengeluaran Skunder 

1) Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. 

2) Hiburan untuk para delegasi keagamaan. 

3) Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan 

mereka. 

4) Hadiah untuk pemerintahan negara lain. 

5) Pembayaran denda atas mereka yang tebunuh secara tidak sengaja 

oleh pasukan Muslim. 

6) Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. 

7) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin. 

8) Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah. 

9) Pengeluaran rumah tangga Rasulullah (hanya sejumlah kecil, 80 

butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya) 

10) Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan pada pedang 

Khaibar). 

 

 



 

3. Tujuan Belanja Dalam Islam 

Tujuan pembelanjaan publik sebagaimana tercermin dalam literatur 

Islam, yaitu sebagai berikut:34 

a. Pemenuhan Kebutuhan 

Pemenuhan kebutuhan dasar orang fakir, miskin dan papan merupakan 

tujuan utama pembelanjaan. Tujuan ini begitu penting sehingga 

pendapatan dari ketiga kategori utama tersebut digunakan untuk 

memenuhinya. Di samping zakat dan ghanimah, pendapatan fay’ juga 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Pada masa awal 

negara Islam, pendapatan fay’ digunakan untuk menolong orang fakir 

dan miskin. 

b. Pertahanan 

Pertahanan nasional merupakan salah satu tugas negara yang sangat 

penting. Sejak masa awal Islam, keuangan yang cukup telah digunakan 

memnuhi kebutuhan perang. Begitu prntingnya tuuan ini sehingga selain 

fay’, pendapatan dari ghanimah dan zakat juga digunakan untuk 

persiapan perang. Biaya pertahanan meliputi pembayaran gaji dan 

bantuan kepada tentara, tanggungan mereka, janda perang, persenjataan 

dan kuda. Pensiunan dan bantuan keuangan diberikan kepada mereka 

yang terlibat dalam memerangi musuh-musuh. 

c. Pelayanan Administrasi 

                                                
34 Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam (keuangan publik, konsep perpajakan 

dan peran bait al-mal), (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 197 



 

Karena negara Islam awal merupakan imperium besar, ia memerlukan 

banyak uang untuk membayar gaji para pegawai, dan orang-orang yang 

dipekerjakan dalam layanan sipil, hukum dan administrasi lainnya. Al-

Mawardi menyebutkan tugas-tugas ini dalam pembahasannya tentang 

tugas-tugas penguasa. 

d. Keamanan Sosial 

Jaminan keamanan sosial bagi setiap warga negara merupakan salah satu 

tugas utama negara Islam awal dan banyak uang yang telah digunakan 

untuk tujuan ini. Keamanan sosial meliputi pemberian pensiunan dan 

bantuan bagi para janda perang dan anak-anak mereka, pensiunan bagi 

orang-orang usia lanjut, peringanan penduduk dari hutang dan 

sebagainya. 

e. Pensiunan dan Sumbangan 

Pemberian pensiunan juga menjadi salah satu tujuan utama pembelanjaan 

negara Islam awal. Sebenarnya, bagian terbesar dari keuangan negara 

digunakan untuk memenuhi tujuan ini. Khalifah ‘Umar berinisiatif 

memberikan pensiuanan kepada mereka yang telah berjasa bagi Islam 

dan negara. 

f. Pendidikan 

Tujuan ini telah menjadi tujuan penting pembelanjaan semenjak masa 

awal negara Islam. Khalifah ‘Umar menugaskan para guru yang digaji 

untuk mengajarkan Al-Qur’an. 

g. Tujuan-tujuan Pembangunan 



 

Di samping itu, ada berbagai proyek manfaat publik dan infrastruktur 

sosio-ekonomi yang dijalankan oleh negara untuk memperkuat 

perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, penggalian 

kanal, pembersihan saluran air dan proyek-proyek pembangunan lainnya. 

Abu Yusuf berpendapat, karena proyek pembangunan ini membutuhkan 

biaya yang sangat tinggi, proyek tersebut harus disediakan untuk umum dan 

Cuma-Cuma. Karena itu, ia menyarankan agar seluruh biaya yang diperlukan 

bagi pendapatan proyek pembangunan harus ditanggung oleh negara. 

4. Prinsip Belanja dalam Ekonomi Islam 

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan 

petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya 

tujuan diturunkannya syari’at Islam, yaitu untuk mencapai falah 

(kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai 

kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan 

sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk 

rakyatnya. 

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan 

sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab 

untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan Public utilities 

(pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.35 

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran 

adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau negara merupakan 

milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan pedoman Allah SWT.36  

                                                
35 Nurul Huda, Op.Cit, hlm. 1 

36 Ibid, hlm. 191 



 

Dalam konsep ekonomi Islam, belanja negara harus sesuai dengan 

syari’iyyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah 

memberikan kaidah umum yang disarikan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah 

dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut, 

sebagai berikut:37 

a. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah 

harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. 

b. Menghindari masyaqqoh (al-masyaqqah menurut arti bahasa 

(etimologis) adalah al-ta’ab, yaitu kelelahan, kepayahan, 

kesulitan, dan kesukaran. Kesulitan dan mudarat harus 

didahulukan ketimabang melakukan pembenahan. 

c. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari 

mudarat dalam skala umum. 

d. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan 

demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. 

e. Kaidah “al-Giurmu bil gunmi”, yaitu kaidah yang menyatakan 

bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung bebabn 

(yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian). 

f. Kaidah “Ma la yatimmu al-waajibu illa bihi fahua wajib”, yaitu 

kaidah yang menyatakan bahwa: “sesuatu hal yang wajib 

ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya 

tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut 

menjadi wajib hukumnya”. 

                                                
37 Ibid, hlm. 188 



 

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan 

efektivitas dan efisiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dalam Islam 

sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan 

pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sebagai berikut:38 

a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. 

b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. 

c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya 

permintaan efektif. 

d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. 

e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan 

kenijakan intervensi pasar. 

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah 

dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:39 

a. Belanja kebutuhan operasioanl pemerintah yang rutin. 

b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber 

dananya tersedia. 

c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh 

masyarakat berikut sistem pendanaannya. 

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan 

operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah 

disebutkan di atas. Secara lebih perinci pembelanjaan negara harus 

didasarkan pada hal-hal berikut ini: 40 

a. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat 

umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau 

                                                
38Ibid, hlm. 189  
39 Ibid. 
40 Ibid. hlm. 190 



 

kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemashlahatan pejabat 

pemerintah. 

b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan 

sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, 

dengan sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir di samping 

alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. 

c. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam 

pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. 

Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang sahih seperti 

padakasus “al-Hima”, yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah yang 

khusus diperuntukan bagi kepentingan umum. Ketika Rasulullah 

mengkhususkan tanah untuk penggembalaan ternak kaum duafa, 

Rasulullah melarang ternak-ternak milik para ahgniya atau orang kaya 

untuk menggembala di sana. Bahkan Umar berkata: “hati-hati jangan 

sampai ternak Abdurrahman bin Auf mendekati lahan pengembalaan 

kaum dhuafa”. 

d. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi 

belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi 

yang haram. 

e. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, di mulai 

dari yang wajib, sunah dan mubah atau dhoruroh, hajiyyat, dan 

kamaliyyah. 

 

 



 

B. Tinjauan Umum Pendapatan Berdasarkan Ekonomi Islam 

Umar bin Khattab memiliki kebijakan dalam lembaga baitul maal di 

antaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara 

menjadi empat, yaitu:41 

a. Pendapatan zakat dan ‘ushr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat 

lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di 

baitul maal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti 

dikemukakan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah:60 Allah berfirman: 

                           

                            

        

 
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 dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

  
b. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada 

fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa 

membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. 

c. Pandapatan kharaj, fai’, jizyah, ‘ushr, dan sewa tanah. Pendapatan ini 

digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk 

menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan 

sebagiannya. 
                                                

41 Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2004), hlm. 74 



 

d. Pendapatan lain-lain. pendapatan ini digunakan untuk membayar para 

pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. 

Zalum dalam bukunya al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, membagi 

sumber-sumber pendapatan negara dalam tiga kelompok, yaitu:42 

a. Bagian fai dan kharaj, meliputi harta yang tergolong fai bagi seluruh kaum 

Muslimin dan pajak (dlaribah) terhadap kaum Muslimin sebagai 

kewajiban mereka ketika negara mengalami krisis keuangan sehingga 

tidak mampu membiayai belanja negara terutama yang bersifat wajib. 

Kelompok ini terdiri atas: 

1. Ganimah, mencakup ganimah, anfal, fai, dan khums. 

2. Kharaj 

3. Status tanah, mencakup tanah-tanah yang ditaklutkkan secara 

paksa (uswah), tanah usyriyah, as shawafi dan tanah-tanah 

yang dimiliki oleh negara, tanah-tanah milik umum dan tanah-

tanah yang dipagar dan dukuasai negara. 

4. Jizyah atau membayar denda karena tidak ikut perang. 

5. Fai’ yang meliputi data-data pemasukan dari (harta) al-

shawafi, ushur, 1/5 harta rikaz dan barang tambang, tanah 

yang dijual atau disewakan, harta as-shawafi dan harta waris 

yang tidak ada pewarisnya. 

b. Bagian pemilikan umum, harta dari kepemilikan ini adalah milik seluruh 

kaum Muslimin, sedangkan negara berfungsi mewakili umat dalam 

mengelola harta jenis kepemilikan umum ini, untuk kemudian digunakan 

                                                
42 Nurul huda, dkk, Op.Cit, hlm. 222 



 

bagi kemaslahatan kaum Muslimin dan seluruh warga negara (termasuk 

non-Muslim). An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum menjelaskan, 

bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan umum itu adalah: 

1. Fasilitas/sarana umum yang jika tidak ada pada suatu negeri/ 

komunitas akan menyebabkan banyak orang bersengketa untuk 

mencarinya, seperti air, padang rumpung, dan jalan-jalan 

umum. 

2. Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas (sangat besar), 

seperti tambang minyak dan gas bumi, emas dan logam mulia 

lainnya, timah, besi, uranium, dan batu bara. 

3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi 

untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, dan danau. 

c. Bagian sedekah, bagian ini menyimpan harta-harta zakat yang wajib 

beserta catatannya. Kelompok ini berdasarkan jenis harta zakat, yaitu: 

1. Zakat (harta) uang dan perdagangan 

2. Zakat pertanian dan buah-buahan 

3. Zakat (ternak) unta, sapi, dan kambing. 

 

 

Menurut Umer Chapra dalam Riani Fitrasari mengatakan bahwa 

sumber pendapatan dalam keuangan publik diantaranya:43 

a. Zakat 
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Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim 

sebagaimana shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan 

sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. 

Zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak 

hatinya sendiri. Namun demikian, pemerintah muslim harus tetap 

menjaga dan memainkan peran penting dalam memberikan 

kepastian dijalankan nilai-nilai Islam. 

b. Pajak 

Pemberlakuan pajak harus adil dan selaras dengan semangat 

Islam, sistem pajak yang adil harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: 

1) Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-

benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan 

maqashid. 

2) Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan 

dengan kemampuan orang yang memikulnya. 

3) Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan 

tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut. 

C. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam  pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli daerah yang disebu PAD adalah  

pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi 

sumber pendapatan asli daerah (PAD) menurut pasal 6 dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 



 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeah terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan 

asli daerah (PAD) yang sah.44 

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.45Sedangkan pengertian Pendapatan Asli 

Daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-

lain.46 

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber ekonomi dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan 

peraturan pemerintah dan perundang-undangan. 

1. Pajak Daerah 

Perpajakan daerah adalah kewajiban peduduk (masyarakat) 

menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu 

keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman.47 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut 

pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
                                                

44Undang-Undang  No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
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46 Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi 
Keuangan Daerah, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hlm. 101. 

47 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah,( Yogyakarta : Graha Ilmu, 
2011), hlm. 77  



 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.48  

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang 

dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan 

jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kreteria yang 

telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.49 

Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seperti halnya 

dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu 

pertama sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat 

pengatur (regulatory). Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih 

bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula suatu jenis pajak 

tertentu lebih merupakan alat ukur untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu 

kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Sebagai sumber 

pendapatan dari pemerintah daerah, setiap pajak harus memenuhi Smith’s 

canons yang meliputi : 50 

a. Unsur Keadilan (equity) 

Yang dimaksud dengan keadilan dalam perpajakan ialah bahwa pajak 

harus adil baik secara vertikal maupun secara horizontal. Adil secara 

vertikal artinya pajak harus dikenakan sedemikian rupa sehingga dirasakan 

adil di antara berbagai tingkat atau golongan pendapatan yang berbeda. 

Sedangkan adil secara horizontal artinya pajak harus dikenakan 

sedemekian rupa sehingga dirasakan adil di antara berbagai sektor yang 
                                                

48 Undang-Undang  No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 
akses pada www.djpk.depkeu.go.id tanggal 6 mei 2017 pukul 10.54 WIB 

49 Ahmad yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di 
Indonesia,( Jakarta : Rajawali Pers, 2013),  hlm.53 

50 Suparmoko, Ekonomi Publik (Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah), (Yogyakarta: 
Penerbit Andi: 2002), hlm: 56 



 

berbeda pada tingkat atau golongan pendapaan yang sama. Dalam hal ini 

dituntut agar pajak dikenakan sedemikian rupa sehingga beban riil yang 

ditanggung masing-masing wajib pajak akan sama baik secara vertikal 

maupun secara horizontal. Mengenai keadilan atau kesamaan ini akan 

dibicarakan lebih rinci di bagian tersendiri. 

b. Unsur Kepastian (certaincy) 

Yang dimaksud dengan unsur kepastian ialah bahwa pajak hendaknya 

dikenakan secara jelas, pasti dan tegas kepad setiap wajib pajak. Hal ini 

akan menolong pemerintah dalam membuat perkiraan mengenai rencana 

pendapatan daerah yang akan datang; dan juga akan ada keihklasan dan 

usaha yang sungguh-sungguh bagi si wajib pajak dalam membayar pajak. 

c. Unsur Kealayakan (convenience) 

Yang dimaksud  dengan unsur kelayakan dalam memungut pajak 

daerah ialah bahwa wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak 

kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak 

memberatkan para wajib pajak. Oleh karena pemerintah daerah harus 

menggunakan uang pajak untuk menyedihkan pelayanan kepada 

massyarakat secara optimal dan masyarakat tahu bahwa uang tersebut 

tidak diselewengkan penggunaanya. 

d. Efisien (economy) 

Pajak daerah harus efisien (unsur ekonomi) artinya pajak daerah yang 

dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya 

pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima 

pemerintah daerah. Pajak-pajak yang demikian sebaiknya tidak dipungut 

lagi. 



 

e. Unsur Ketepatan (adequacy) 

Pajak daerah harus memenuhi unsur kepastian, artinya pajak tersebut 

dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai memperberat anggaran 

pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang bersangkutan.  

Dalam keuangan pemerintah, pendapatan yang bersumber dari 

penerimaan perpajakan akan digunakan untuk mendanai belanja pemerintah 

termasuk didalamnya belanja modal. Sesuai dengan karakternya, belanja 

modal dalam keuangan pemerintah diterjemahkan sebagai belanja yang 

dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam aset fisik, seperti tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik 

lainnya.51 

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu antara lain: 52 

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor; 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d) Pajak Air Permukaan; dan 

e) Pajak Rokok. 

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a) Pajak Hotel; 

b) Pajak Restoran; 

c) Pajak Hiburan; 

                                                
51Ramlan, dkk. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah,Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah 
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52 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Diakses pada www.djpk.depkeu.go.id pada tanggal 7 mei 2017 pukul 21.03 WIB 



 

d) Pajak Reklame; 

e) Pajak Penerangan Jalan; 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g) Pajak Parkir; 

h) Pajak Air Tanah; 

i) Pajak Sarang Burung Walet; 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

Tabel 2.1 

Tarif Maksimum Pajak Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang  

No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

No. Jenis Pajak Tarif Pajak 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 10% 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20% 

3. Pajak Bahan Bakar  10% 

4. Pajak Air Permukaan 10% 

5. Pajak Rokok 10% 

6. Pajak Hotel 10% 

7. Pajak Restoran 10% 

8. Pajak Hiburan 35% 

9. Pajak Reklame 25% 

10. Pajak Penerangan Jalan 10% 

11. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 25% 

12. Pajak Parkir 30% 



 

13. Pajak Air Tanah 20% 

14. Pajak Sarang Burung Walet 10% 

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan 0,3% 

16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5% 

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009 

Sistem pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: 53 

a. Sistem Pajak Progresif yaitu sistem pengenaan pajak di mana dengan 

semakin tingginya dasar pajak (tax base) seperti tingkat penghasilan 

wajib pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenai 

pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya. 

b. Sistem Pajak Proporsional yaitu tarif pajak (dalam %) yang dikenakan 

tetap sama besarnya walaupun nilai obyek pajaknya berbeda-beda. 

c. Sistem Pajak Regresif yaitu bahwa walaupun nilai atau harga obyek 

pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar wajib pajak 

kepada kantor Dinas Pendapatan Daerah juga meningkat, namun dalam 

arti persentase jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil. 

D. ANGGARAN 

1. Pengertian Anggaran 

Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, 

dan isntrumen ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran 

hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa 

outcome atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik 

                                                
53 Suparmoko,Op.Cit. hlm.71 



 

tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat 

membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi 

program pemerintah. Sebagai intrumen kebijakan ekonomi, anggaran 

berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta 

pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.54 

2. Dasar Hukum Anggaran 

Dasar hukum tertinggi pelaksanaan anggaran belanja negara adalah 

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai belanja 

negara pada hakekatnya secara komprehensif dimulai dari pasal 4 UUD 1945. 

Dalam Pasal 4 disebutkan :55 

a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 

orang Wakil Presiden. 

Berdasarkan pasal ini presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif 

tertinggi yang dalam melakukan kewajibannya di bantu oleh satu orang wakil 

presiden. Sebagai pemegang kekuasan pemerintahan maka dengan demikian 

presiden mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan keuangan negara. 

Hal penting dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah adanya 

pemisahan kekuasaan antara dua lembaga sehingga tercipta mekanisme saling 

mengawasi (check and balance). Pemisahan kekuasaan tersebut adalah prinsip-

prinsip yang baik menurut teori hukum administrasi negara. Adapun kekuasaan yang 

dimaksud adalah kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dan kekuasaan untuk 

melaksanakan kebijakan. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dilakukan oleh 

badan legislatif, khusus dalam kebijakan menetapkan anggaran negara dikenal 

dengan istilah hak budget. Sementara itu, kekuasaan pelaksanaan dibidang keuangan 
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negara yang berada ditangan lembaga eksekutif dikenal dengan kekuasaan umum 

pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaan kekuasaan umum tetap 

mempertahankan mekanisme saling mengawasi, dengan adanya pembagian 

kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan negara, dan kekuasaan untuk 

memutuskan pelaksanaan pembayaran.56 

3. Struktur APBD 

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan 

Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Yang dimaksud dengan kesatuan 

dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh 

jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.57 

a) Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis 

pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis 

pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

b) Belanja Daerah 

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. 

Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu 

kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, 

serta Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja 
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misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis 

belanja maksudnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja 

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/ 

pembangunan. 

c) Pembiayaan 

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber 

pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti 

sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan 

obligasi serta penerimaan dari penjualan asset Daerah yang 

dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara 

lain seperti pembayaran hutang pokok. 

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat:58 

1) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja. 

2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan 

komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar 

pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan 

secara berkesinambungan. 

3) Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi 

umum, belanja operasi dan pemelirahaan, dan belanja 

modal/pembangunan. Uaraian tersebut merupakan indikator dan 

atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan 

laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah. 
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Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan 

standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya. Yang dimaksud 

standar analisis belanja adalah penilaian kewajaran atau beban kerja dan 

biaya terhadap suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan tolak ukur kinerja 

adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat 

daerah. Sedangkan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. 

4. Proses Penyusunan Anggaran 

Proses itu menunjukkan bahwa anggaran belanja yang dirumuskan 

adalah penting karena prose tersebut dapat memberikan batasan pada hasil 

yang akan dicapai dan juga proses itu memprediksikan kesuliatn-kesulitan 

ekonomis tertentu terhadap anggaran belanja daerah.59 

Adapun proses anggaran belanja daerah mencakup: 60 

a. Daftar waktu dan jenis anggaran 

b. Masalah-masalah proyeksi penerimaan dan belanja daerah 

c. Jenis dan pengaruh peraturan-peratuaran anggaran belanja termasuk 

persyaratan neraca anggaran belanja. 

d. Batas-batas penerimaan pajak dan batas pengeluaran 

e. Anggaran belanja yang fleksibel atau memperlakukan anggaran 

belanja terhadap jenis pengeluaran yang berbeda. 

f. Tingkat dan kelayakan untuk memperuntukkan pendapatan pada 

kategori pengeluaran tertentu. 

Menurut D.J Mamesh, 1994: 79 penyususnan dan penetapan anggaran 

daerah, tidak terlepas dari pelaksanaan salah satu fungsi organik manajemen 
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yaitu perencanaan, sebagai salah satu fungsi organisasi manajemen, maka 

selayaknya apabila setiap pemerintah daerah yang menginginkan tercapainya 

tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan perencanaan ini 

dengan sebaik-baiknya, baik untuk daerah provinsi maupun daerah 

kabupaten/Kota. 

Adapun tahapan-tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dapat digambarkan sebagai berikut:61 

1) Tahap kesatu 

Biro/bagian keuangan sudah mepunyai perkiraan mengenai 

penerimaan dalam tahun anggaran yang akan datang sehingga dapat 

dikeluarkan surat edaran oleh Kepala Daerah 

a. Memintakan pengajuan usul Anggaran Belanja Rutin dari 

Dinas/Lembaga Daerah dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan 

Daerah (DUKDA) 

b. Meminta kepada Dinas/Lembaga daerah supaya mengajukan Usul 

Anggaran Pembangunan dalam bentuk Daftar Ususlan Proyek 

Daerah (DUPDA). 

2) Tahap kedua 

a. Pengajuan DUKDA oleh Dinas/Lembaga Daerah, diteliti dan 

dibahas oleh Biro/Bagian Keuangan bersama-sama 

Dinas/Lembaga Daerah yang bersangkutan 
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b. Pengajuan DUPDA oleh Dinas/Lembaga Daerah dan pembahasan 

antara BAPPEDA Provinsi/Kabupaten Biro/Bagian Keuangan, 

Biro/Bagian Pembangunan bersama dengan Dinas/Lembaga 

Daerah mengenai rencana yang tertera dalam DUPDA 

berdasarkan skala prioritas dalam Repelita Daerah. 

3) Tahap ketiga 

Pengelolaan pada Biro/Bagian Keuangan, Biro/Bagian pembangunan 

dan Bappeda Provinsi/Kabupaten mengenai usul tersebut, serta 

penyesuaian skala prioritas dan kemampuan pembiayaan Daerah. 

4) Tahap keempat 

a. DUKDA dan DUPDA yang telah selesai diteliti dan dibahas 

selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah 

b. Persetujuan dari Kepala Daerah 

c. Penuangan anggaran dalam bentuk Pra Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk disampaikan kepada 

Dewan. 

d. Apabila dianggap perlu PraRAPBD tersebut dapat disampaiakan 

kepada DPRD d.h.i Panitia Anggaran. 

5) Tahap kelima 

a. Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang penetapan APBD beserta lampirannya (Rancangan 

APBD) kepada DPRD 

b. Pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 



 

c. Persetujuan oleh DPRD 

d. Penetapan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah. 

6) Tahap keenam 

a. Pengiriman Peraturan Daerah tentang penetapan APBD kepada 

pejabat yang berwenang untuk disahkan. 

b. Persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran 

mendatang. 

5. Fungsi Anggaran 

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk:62 

a) Menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang 

tersedia 

b) Mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan 

pemerintah 

c) Mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran 

secara baik. 

Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal 

penting agar dapat ebrfungsi sebagaimana yang diharapkan yaitu:63 

1) Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan 

perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan 

sumber daya yang dimiliki masyarakat. 

2) Fungsi utama anggaran adalh untuk mencapai keseimbangan 

ekonomi makro dalam perekonomian. 

                                                
62 Rahardjo Adisasmita, Op.Cit, hlm. 41 
63 Ibid, 



 

3) Anggaran menjadi sasaran sekaligus pengendali untuk mengurangi 

ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara. 

6. Tujuan Anggaran 

Tujuan pengelolaan anggaran meliputi:64 

a) Kesejahteraan masyarakat 

Dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong ke 

arah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran 

sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan 

mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat. 

b) Membuka kesempatan kerja 

Anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang tepat 

terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuka 

kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada 

distribusi anggaran belanja kepada para pekerja sehingga daya beli 

masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

c) Mengurangi pengangguran 

Efektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran 

kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan 

lahan pekerjaan yang baru. 

d) Pelayanan masyarakat 

                                                
64 Ibid, hlm. 33 



 

Indikator keberhasilan sebuah pemerintah adalah bagaimana 

masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat 

kepuasan optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat 

akan semakin sejahtera. 

7. Anggaran Belanja Modal 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, 

belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran 

APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 

(duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset 

tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 

beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.65 

Menurut Adolf Wagner, produksi barang dan jasa dalam masyarakat 

dibedakan antara barang dan jasa kolektif dan barang dan jasa swasta. Barang 

dan jasa kolektif adalah barang dan jasa yang karena alasan disediakan oleh 

pemerintah, sedangkan barang dan jasa swasta adalah barang dan jasa yang 

disediakan oleh swasta. Barang dan jasa kolektif atau publik dapat diproduksi 

oleh swasta sehingga pemerintah membeli dari sektor swasta dengan atau 

tanpa subsidi/pajak. Sebaliknya, barang dan jasa yang disediakan oleh swasta 

dapat diproduksi oleh pemerintah.66 

Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat terjadi karena upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan 

tingkat kesejahteraan antargolongan dalam masyarakat karena perbedaan 

                                                
65 Rudy Badrudin, Op.Cit. hlm, 61 

66 Ibid.hlm. 62 



 

pemilikan dan kesempatan penggunaan sumber daya ekonomi pada sektor 

swasta. Pengeluaran pemerintah yang berupa subsidi dan penyediaan barang 

swasta untuk golongan lemah menjadi kewajiban pemerintah. Demikian pula 

dengan penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat akan bermanfaat 

bagi yang membutuhkannya sehingga penyediaan berbagai barang dan jasa 

publik yang dianggarkan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.67 

Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama, yaitu 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bengunan, jalan irigasi, dan jaringan, 

dan fisik lainnya. Penjelasan kategori belanja modal tersebut adalah:68 

a. Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, 

pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan 

perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi 

siap pakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan 

kapsitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi 

manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin 

dimaksud dalm kondisi siap pakai. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
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Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk 

pengeluaran perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembanguna 

gedung dan bangunan yan menambah kapsitas sampai gedung dan 

bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap. 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya 

yang digunakan untuk pengadaan/panmbahan/penggantian dan 

peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengeloalaan jalan, 

irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

e. Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/ 

pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan 

mesin, gadung dan bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, termasuk 

juga dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, 

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk 

musium, hewan ternak dan tanaman , buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Dwi dan Elva (2012) meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan Dana 

Alokasi Umum terhadapa alokasi belanja daerah kabupaten madiun. 



 

Sampel yang digunakan yaitu laporan ralisasi APBD kabupaten madiun 

tahun 2003-2010. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel  pajak 

daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja 

daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah 

yang terbesar. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan sulit diperkirakan 

dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau 

prioritas nasional. Pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. 

2. Darwanto dan Yustikasari (2007) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu 

Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan 

ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel 

Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan variabel 

PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

3. Ivana (2009) meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, 

Pedapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja 

Modal Pemerintah Daerah. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten / 

Kota di Propinsi Lampung Tahun 2002-2006. Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh 



 

positif signifikan terhadap Belanja Modal dapat diterima, sedangkan 

Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 

signifikan terhadap Belanja Modal ditolak, jadi Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013) tentang pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi 

Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang 

digunakan yaitu Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2007-2011. Hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa variabel independen tersebut (variabel 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 

Umum) berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. 

5. Arwati dan Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu 

Kabupaten / Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2010. Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. 

6. Nirna dan Edyanus (2015) tentang pengaruh pendapatan asli daerah 

terhadap belanja modal di provinsi Riau tahun 2008-2012. Hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap 

belanja modal, retribusi daerah tidak berpengaruh pada belanja modal, 

dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja modal. 



 

F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pemikiran terdahulu di atas, maka dapat digambarkan di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 1.1 
Skema Kerangka Pemikiran 

 

Penjelasan : 

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus 

ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat 

kemandirian lokal. Di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat 

beberapa indikator Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Laba BUMD, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam 

penelitian ini hanya menggunakan indikator pajak daerah (X) sebagai 

variabel independen atau bebas (X). Kemudian dianalisis dan diuji 

menggunakan regresi linier berganda. 

2. Belanja modal merupakan belanja barang/jasa yang dianggarkan pada 

pengeluaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

Pajak  

Daerah 

(X) 

Belanja 

Modal (Y) 
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diguanakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan 

aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan 

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini belanja 

modal merupakan variabel dependen (Y). 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.69  

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai 

akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan 

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang 

pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD 

diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal oleh pemerintah. 

Menurut mardiasmo dalam fitria, peningkatan investasi modal 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada 

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik 

terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.70 

Menurut Rochjadi dalam Rudy, pemerintah daerah memiliki peranan 

penting dalam pemberian layanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi 

bahwa permintaan terhadap layanan publik dapat berbeda-beda antar daerah, 
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70 Fitria Megawati Sularno, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, 

dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”, (Strata Program 
Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung 2013), hlm. 35 



 

tetapi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang paling dekat dengan 

publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam 

permintaan dan kebutuhan layanan tersebut. Oleh karena itu, menjadi sangat 

penting bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan layanan publik atau 

fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.71 

Menurut Suparmoko, penerimaan pajak daerah digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan 

pajak juga memiliki peranan untuk alokasi dan distribusi suatu kegiatan 

ekonomi dalam suatu daerah.72 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nirna dan Edyanus (2015) 

tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi 

Riau tahun 2008-2012. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pajak daerah 

berpengaruh terhadap belanja modal, retribusi daerah tidak berpengaruh pada 

belanja modal, dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap 

belanja modal. 

Berdasarkan landasan teori di atas maka hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Ho: tidak ada pengaruh Pajak Daerah 

terhadap Anggaran Belanja Modal 

2. Ha: ada pengaruh Pajak Daerah terhadap 

Anggaran Belanja Modal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian skripsi ini penulis mengguna metode pendekatan secara 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.73 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk 

menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan 

frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.74 

Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library 

Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian 

terdahulu.75 

B. Sumber Data 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, maka untuk 

mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis 

menggunakan data sekunder. 76Data Sekunder yaitu data yang telah lebih 

dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari 

peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. 

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun 
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76Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 22  



 

dari pihak lain.77 Dalam penelitian penulis mendapatkan data sekunder dari 

dokumen-dokumen yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bandar Lampung dan didukung dari berbagai pihak lain. Data 

yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada 

penelitian. 

C. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. seperti buku-buku, 

dan sebagainya.78 Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh 

dari pengelola keuangan daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah kota Bandar Lampung Tahun 2007-2015 

D. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) 

construtc menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga 

memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan reflikasi (pengulangan) 

pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara 

pengukuran construct yang lebih baik.79 

a. Pajak daerah (variabel independen) (X). Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa 

pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

                                                
77Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 
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78Suharsimi Arikunto,Op.Cit, hlm. 201 
79Husein Umar, Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset 

dilengkapi contoh proposal dan hasil ribet bidang manajemen dan akuntansi, (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, Cet. Ke2, hlm. 233) 



 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.80  

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, 

belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada 

pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja 

modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang 

terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap 

digunakan.81 

Tabel 3.1 

Variabel Independen dan Variabel Dependen 

Variabel Indikator Skala 

Penguk

uran 

Instrumen 

Penelitian 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(X) 

1. Pajak Daerah Rasio Laporan APBD 

                                                
80 Undang-Undang  No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 
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81 Rudy Badrudin, Op.Cit. hlm, 61 



 

(Independen) 

Belanja Modal 

(Y) 

(Dependen

) 

1. Belanja Modal Tanah 

2. Belanja Modal 

Peralatan dan 

Bangunan 

3. Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 

4. Belanja Modal Jalan, 

Irigasi, dan Jaringan 

5. Belanja Modal Fisik 

Lainnya 

Rasio Laporan APBD 

 

E. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian 

populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak 

terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan 

dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.82 Populasi yang menjadi 

objek penelitian ini adalah data laporan APBD daerah kota Bandar Lampung. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun cara 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

sampel bertujuan atau purposive sampling.83 Penentuan sampel ini 

berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi,84 yaitu: 
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a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek 

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam 

studi pendahuluan. 

Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

laporan APBD pada tahun anggaran 2007-2015. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 

menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni 

berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit 

ditarik generalisasi-generalisai yang mempunyai sifat khusus.85 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskritif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian 

menyajikandata observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat 

gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskritif kuantitatif 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis 

pengaruh antar variabel.  

Alat uji analisis data menggunakan liniaritas regresi sederhana, alat uji 

ini bertujuan untuk mengetahui dua variabel antara variabel independent X 

dengan variabel dependent Y yang akan dikenai prosedur analisis statistik 

                                                
85Sutrisno Hadi, Metode Research.(Yogyakarta : ANDI,2002), hlm. 42.  



 

regresi apakah menunjukkan hubungan yang linear atau tidak.86 Untuk 

keabsahan data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

a. Uji Asumsi Klasik 

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk 

mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi 

klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis 

regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda. Pada 

analisis regresi untuk memeperoleh model regresi yang bisa dipertanggung 

jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Apabila data regresi 

sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat 

dikatakan lulus uji asumsi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal Komogrov-

Smirnov.87 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. cara 

memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat 

dengan pola gambar Scatter plot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

jika:88 

a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

                                                
86Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Dan penelitian SPSS. 

(Yogyakarta: Gava Media, 2010), hlm 54. 
87V. Wiranta Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), 

hlm. 52 
88Ibid, hlm. 186-187  



 

c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Jika hasil output Scatter plot demikian, maka tidak terjadi 

heteroskidatisitas. 

b. Alat Uji Hipotesis 

1. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara dua variabel independen dengan satu variabel dependen yang 

ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi.89 

Adapun persamaan dalam regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y=a+bX 

Keterangan: 

X   =Pajak Daerah, sebagai (Independen) 

Y   =Anggaran Belanja Modal, sebagai (Dependen) 

a  =Nilai Konstan 

b = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan      

    variabel Y  

Dari data yang sudah dikumpulkan dan tersusun secara sistematis, 

kemudian akan dianalisis dalam menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

menguraikan data dalam kalimat-kalimat yang jelas, terperinci sehingga 

analisis akan mudah dilakukan dalam penarikan suatu kesimpulan. 

2. Uji Signifikan Parametik Individual (Uji T) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/dependen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

                                                
89 Duwi Priyatno, SPSS HANDBOOK, (Yogyakarta: MediaKom, 2016), hlm.92 



 

tingkat signifikansi secara 0,05 (α = 5%). Ketentuan penolakan atau 

penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:90 

a) Jika nilai signifikan t > 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha 

(koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel depeneden. 

b) Jika nilai signifikan t < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha 

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Dalam pengujian hipotesis ini, bila nilai Thitung berada pada daerah 

penerimaan Ho atau terletak diantara nilai tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Dengan demikian, bila nilai Thitung lebih kecil atau sama dengan (≤) 

dari nilai tabel, maka Ho diterima. Nilai Thitung adalah nilai mutlak, sehingga 

tidak melihat positif atau negatif nilainya.91 

                                                
90Imam Ghozali, Aplikasu Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, 

(Semarang: Badan Penerbit-UNDIP, 2013), hlm. 98 
91Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: CV Alfabet,2007), hlm. 95 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. 

Oleh karena itu selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, 

politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat 

kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki 

letak yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan 

perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga 

menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar 

Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. 

Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di 

ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas 

wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 Km2) dan luas perairan kurang lebih 

39,82 Km2 yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Secara 

administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Betung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 



 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. 

a. Topografi Kota Bandar Lampung 

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari 

daratan pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan 

ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi 

perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur 

dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung 

Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-

tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung sebelah Barat dan 

Panjang dan Pulau di bagian Selatan. 

b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di 

bagian Utara. 

c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian Barat. 

d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar 

Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadana 

Ham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok  di bagian 

Timur. 

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan 

Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi 

dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian 

maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan 

Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2 – 



 

5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari 

seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung. 

b. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung 

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan 

keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 

14 tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi 

Lampung dengan Ibukotanya Tanjung Karang Teluk Betung. Selanjutanya 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983, kotamadya Daerah 

Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung diganti namanya menjadi 

kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 

Juni 1983, dan sejak Tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1975 dan Peraturan 

Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota 

Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 

kecamatan dengan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan 

Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 

6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD 

tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar 

Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Kemudian 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 

2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan 

dan kelurahan, maka kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dan 98 

kelurahan. 

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan 

kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan 

pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 



 

kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan 

menjadi 126 kelurahan. 

Sejak berdirinya dari tahun 1965 sampai saat ini Walikota Bandar 

Lampung secara berturut-turut adalah: 

Daftar Walikota Bandar Lampung Dari Masa Ke Masa 

NAMA PERIODE 

1. Sumarsono 1956 – 1957 

2. H. Zainal Abidin Pagar Alam 1957 – 1963 

3. Alimuddin Umar, SH 1963 – 1969 

4. Drs. H. M. Thabrani Daud 1969 – 1976 

5. Drs. M. Fauzi Saleh 1976 – 1981 

6. Drs. Zulkarnain Subing 1981 – 1986 

7. Drs. Nurdin Muhayat 1986 – 1995 

8. Drs. Suharto  1995 – 2005 

9.   Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd 2005 – 2010 

10. Drs. H. Herman H.N 2010 – 2015 

11. Drs. H. Herman H.N 2015 – 2021 

c. Kedudukan dan Tugas Pokok BPKAD 

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan unsur 

pelaksana tugas walikota, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

urusan Pemerintahan kota dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok BPKAD menyelenggarakan 

fungsi, sebagai berikut: 



 

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan 

keuangan. 

2) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

3) Pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

4) Pelakasanaan fungsi bendahara umum daerah (BUD). 

5) Pelayanan administrative. 

6) Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota dibidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

2. Gambaran Objek Penelitian 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut ehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam 

menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni 

berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, 

kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit 

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.92 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan 

data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran 

mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif dilakukan 

                                                
92Sutrisno Hadi, Metode Researc, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm. 42 



 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar 

variabel. 

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, 

alat uji ini bertujuan untuk mengetahui dua variabel independen X dengan 

variabel dependen Y yang akan dikenai prosedur analisis statistik regresi 

apakah menunjukkan hubungan yang linier atau tidak.93 Untuk keabsahan 

data maka digunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

3. Statistik Deskriptif Tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan 

Belanja Modal 

a. Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Data realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kota Bandar 

Lampung tahun anggaran 2007-2015 berdasarkan kriteria penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Data Variabel Pajak Daerah 

 Tahun 

Realisas Pajak 

Daerah 

2007 30.411.161.966,81  
2008 42.841.374.876,00  
2009 47.035.295.283,00  
2010 56.627.114.786,48  
2011 112.557.355.470,00  
2012 183.436.575.291,00  
2013 242.651.752.332,00  

                                                
93Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Anlisis Data Penelitian SPSS, ( 

Yogyakarta: Gava Media, 2010), hlm. 54 



 

2014 246.167.925.213,00  
2015 258.454.662.346,00  

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar 

Lampung 
 

Tabel 4.2 Hasil Uji Deskriptif 
 PajakDaerah 
Valid 9 
Missing 1 

Mean 135575913062,6989 
Median 112557355470,0000 
Minimum 30411161966,81 
Maximum 258454662346,00 
Sum 1220183217564,29 

 Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

nilai mean pajak daerah sebesar 135575913062,6989, nilai median 

pajak daerah sebesar 112557355470,0000, nilai minimum pajak 

daerah sebesar 30411161966,81, nilai maksimum pajak daerah 

sebesar 258454662346,00.  

b. Variabel Belanja Modal 

Data realisasi belanja modal kota Bandar Lampung tahun anggaran 

2007-2015 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Data Variabel Belanja Modal (Y) 

Tahun Belanja Modal 

2007           106.011.883.798,00  

2008           124.903.058.018,00  

2009             82.279.630.710,00  

2010             95.543.967.678,00  

2011           109.907.484.427,00  

2012           293.646.392.894,00  



 

2013           399.448.842.097,30  

2014           354.190.528.148,66  

2015           245.171.296.284,01  

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar 

Lampung 

Berikut tabel hasil Uji Deskriptif variabel Belanja Modal 
 

Tabel 4.4 hasil uji Deskriptif 
Statistics 

BM   
Valid 9 
Missing 0 

Mean 201.233.676.006,1078 
Median 124.903.058.018,0000 
Minimum 82.279.630.710,00 
Maximum 399.448.842.097,30 

           Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017 
 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

nilai mean belanja modal sebesar 201.233.676.006,1078 dengan nilai 

median sebesar 124.903.058.018 dan nilai minimumnya sebesar 

82.279.630.710 serta nilai maksimalnya sebesar 399.448.842.097,30 

4. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan 

layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi 

normal. Normalitas daoat dilihat dengan menggunakan uji Normal 

Kolmogorov-Smirnov: Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal, 

jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.94 Adapun alat 

                                                
94 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Peneltian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), 

hlm. 52 



 

untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 23. 

Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
9 

Normal Parametersa,b Mean ,0000068 
Std. Deviation 54171507131,19118000 

Most Extreme Differences Absolute ,232 
Positive ,132 
Negative -,232 

Test Statistic ,232 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,176c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
    Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017 

Dari tabel di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,176>0,05 yang berarti menerima Ho dan Menerima Ha. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal dinyatakan dapat 

mewakili populasi. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. 

Hasil output heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

 



 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017  

Berdasarkan output scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

5. Pembahasan Hipotesis 

a. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana 

Pada prinsipnya model regresi linier sederhana merupakan satu 

model yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat 

digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Regresi sederhana dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 



 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 46430671945,884 34507817306,336  1,346 ,220 

PajakDaerah 1,142 ,211 ,898 5,412 ,001 

a. Dependent Variable: BelanjaModal 
 
Sumber: SPSS 23 diolah tahun 2017  

Berdasarkan uji regresi linier sederhana pada tabel 4.7 

menunjukkan persamaan regresi linier dengan nilai tingkat belanja 

modal (Y) dan pajak daerah (X). Koefisien regresi pada variabel pajak 

daerah bertanda positif yaitu sebesar 1,142, artinya menunjukkan 

setiap kenaikan 1% pajak daerah maka tingkat belanja modal akan 

mengalami kenaikan sebesar 1,142 atau 114,2%. Adapun persamaan 

regresinya berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana adalah Y= 

46430671945,884 + 1,142 X. 

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

pada pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Hasil dalam pengujian ini dilihat pada tabel di atas. 

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, 

terlebih dahulu menentukan ttabel dengan signifikan 5% atau 0,05 

berdasarkan uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df) n-1 atau 9-1=8. 

Dengan pengujian 2 sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk ttabel 

adalah 2,306. 



 

Dari hasil uji signifikansi parametik individual (uji t) pada 

variabel pajak daerah menghasilkan nilai thitung sebesar 5,412, artinta 

thitung lebih besar dari ttabel (5,412>2,306) serta nilai signifikan sebesar 

0,001<0,05. Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha diterima dan pajak 

daerah yang termasuk dalam PAD berpengaruh signifikan terhadap 

anggaran belanja modal. 

B. Analisis Data 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah 

terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah kota bandar lampung 

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam tahun 2007-2015 dilakukan 

pembahasan sebagai berikut:  

 

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal  

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah 

meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Sebagai konsekuensinya pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah 

semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang 

terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Adanya 

desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan 

ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui 

penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan 

atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang 



 

dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah 

merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi 

besar dalam pembangunan khususnya kota Bandar Lampung.  

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari 

perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. 

Penganggaran kinerja merupakan konsep dalam penganggaran yang 

menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumber daya dengan 

pencapaian hasil yang dapat diukur. Penganggaran berbasis kinerja mulai 

diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 

Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 

pada tahun anggaran 2003. Anggaran berbasis kinerja mendorong 

partisipasi stakeholder sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan 

kebutuhan publik.95 Itu berarti bahwa anggaran berbasis kinerja dalam 

mengalokasikan/menganggaran anggaran belanja itu lebih mengutamakan 

kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur. 

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola 

dan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis 

dan tarif pungutan sesuai sengan peraturan yang berlaku. Dalam UU No. 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak 

                                                
95 Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2012), 
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daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah daerah sesuai 

dengan potensi yang dimiliki dan sebagai perwujudan desentralisasi. 

Untuk itu, maka pajak daerah harus diupayakan agar selalu meningkat, hal 

ini karena pajak daerah bertujuan untuk mengatur alokasi dan distribusi 

suatu kegiatan ekonomi guna untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan memberikan pelyanan kepada masyarakat salah satunya 

melalui belanja modal. 

Kota Bandar Lampung memiliki fungsi penting bagi Sumatera 

bagian Selatan. Posisi geografisnya menjadikan kota Bandar Lampung 

sebagai pintu gerbang Sumatera dan Jawa, yang diperkuat oleh rencana 

pembangunan jembatan penghubung Merak-Bakauheni. Kecenderungan 

yang terjadi seperti proses relokasi kegiatan ekonomi di Pulau Jawa bagia 

Barat ke Lampung juga menunjukkan betapa kota Bandar Lampung berada 

dalam posisi strategis dalam bidang perekonomian. Dimana kota Bandar 

Lampung strategis dalam melakukan kegiatan ekonomi maka akan 

meningkatkan pajak daerah untuk pemenuhan PAD kota Bandar Lampung 

dalam melaksanaan kemandirian daerah. 

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai 

akan berpengaruh pada tingkat prosuktivitas masyarakatnya dan akan 

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang 

pada akhirnya akan meningkatkan pajak daerah. Peningkatan pajak daerah 

diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap 



 

pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah kota Bandar 

Lampung.  

Menurut Rudy Badrudin, jika pemerintah daerah menetapkan 

anggaran belanja pembangunan (belanja modal) lebih besar daripada 

anggaran pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan 

pendapatan daerah. Kebijakan inilah yang harus dilakukan oleh setiap 

pemerintah daerah jika benar-benar pemerintah daerah menjalankan fungsi 

APBD secara konsekuen sebagai fungsi alokasi sumber daya dan fungsi 

distribusi pendapatan. Sebaliknya, jika pemerintah daerah mendesain 

kebijakan anggaran daerah dengan kebijakan anggaran pengeluaran rutin 

daerah lebih besar daripada anggaran pengeluaran pembangunan, maka 

kebijakan anggaran pemerintah daerah yang bersifat kontraksi ini tidak 

akan mempu mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah kota Bandar Lampung khususnya data target 

realisasi pajak daerah dari tahun 2007-2015 menunjukkan bahwa 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya pajak 

daerah yang signifikan dapat mempengaruhi peningkatan standarisasi 

pelayanan dalam bentuk penyusunan peraturan kepala daerah memuat 

Pedoman Operasional Standar (POS) pelayanan perpajakan, retribusi 

daerah dan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi 

yang kondusif bagi para investor dalam menanamkan modalnya sehingga 



 

dapat meningkatkan PAD khususnya pajak daerah kota Bandar Lampung 

dan dapat membiayai kegaiatan pembangunan kota Bandar Lampung yang 

dianggarkan di belanja modal. 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier 

sederhana menunjukkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 1,142 

artinya bahwa setiap kenaikan 1% pajak daerah maka belanja modal 

mengalami peningkatan sebesar 1,142 atau 114,2%. Koefisien regresi 

bernilai positif maka itu berarti terjadi hubungan positif antara pajak 

daerah dan belanja modal, maka semakin bear pajak daerah maka semakin 

meningkat juga belanja modal yang dibelanjakan oleh pemerintah kota 

Bandar Lampung. 

Adapun persamaan regresinya berdasarkan tabel 4.7 ialah 

Y=46430671945,884+1,142X. Model persamaan regresi tersebut 

bermakna:  

a. Nilai konstan sebesar 46.430.671.945,884 artinya apabila 

variabel pajak daerah bernilai nol maka anggaran belanja modal 

sebesar 46.430.671.945,884 satuan. 

b. Variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap anggaran 

belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 1,142 artinya 

setiap pertambahan 1% variabel pajak daerah akan menaikkan 

anggaran belanja modal sebesar 1,142 satuan. 

Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikansi parametik individual 

atau uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh Thitung sebear 



 

5,412 sedangkan Ttabel sebesar 2,306, artinya Thitung lebih besar Ttabel 

(5,412>2,306) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05), hal 

ini emnyimpulkan Ha diterima. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa pajak daerah 

berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi pajak daerah yang diterima daerah kota Bandar Lampung 

maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirna dan Edyanus 

(2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap 

belanja modal. 

Pajak daerah memiliki peranan penting dalam rangka pembiayaan 

pembangunan daerah kota Bandar Lampung. Karena berdasarkan potensi-

potensi yang dimiliki kota Bandar Lampung, pajak daerah merupakan 

pendapatan yang paling banyak dibandingkan retribusi daerah, laba 

BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Seiring dengan perkembangan 

perekonomi daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian 

nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan pemanfaat sumber-sumber penerimaan pajak daerah 

menjadi sangat penting. Mengingat pentingnya otonomi daerah dalam 

membiayai daerahnya sendiri. 

Oleh karena itu tujuan pembangunan untuk mensejahterakan 

masyarakat maka apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan 



 

anggaran belanja pembangungan termasuk belanja modal. Untuk 

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kota Bandar Lampung yang 

optimal. Kita lihat bahwasannya pajak daerah tidak pernah mencapai target 

itu karena kurangnya sarana dan prasana dalam pemungutan pajak, 

kurangnya sosialisasi tentang pajak yang mengakibatkan masih kurang 

sadarnya masyarakat akan membayar pajak sehingga pendapatan pajak 

tidak pernah mencapai target. Jika pajak daerah dapat mencapai target 

yang ditetapkan pemerintah kota Bandar Lampung tidak menutup 

kemungkinan bahwasannya kota Bandar Lampung akan menjadi daerah 

yang mandiri dalam melakukan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan 

otonomi daerah. 

2. Pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal Dalam  

Perspektif Ekonomi Islam  

Secara konseptual penerimaan maupun alokasi belanja pemerintah 

ekonomi konvensional maupun ekonomi islam hampir sama. Namun 

demikian, tujuan-tujuan yang dicapai agak sedikit berbeda, mengingat 

prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam belanja dalam Islam selalu 

ditujukan untuk mencapai maqashid syari’ah, sehingga segala sesuatu 

berlandaskan dengan Al-Qur’an dan sunnah Nabi.  

Dalam anggaran pemerintahan suatu negara, sumber-sumber 

penerimaannya diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. 

Begitu pula dalam pemerintahan Islam, pajak menjadi salah satu 

komponen yang ada pada masa kenabian menjadi penerimaan negara. 



 

Peneimaan yang diperoleh dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat 

hendaknya harus memperhatikan aspek-aspek keadilan, baik dalam rangka 

penarikannya maupun dalam rangka pengalokasiannya. Pajak dalam Islam 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Maka 

daripada itu, dalam Islam pajak hanya dibebankan kepada orang kaya saja 

demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunah dengan jelas 

mengatakan tentang hal ini: “selalu ada yang harus dibayar selain zakat.” 

Maka Rasulullah SAW berpesan dan memrintahkan pengeluaran untuk 

kebijakan masyarakat. Sabdanya: “Kekayaan harus diambil dari si kaya 

dan dikembalikan kepada si miskin”. (HR. Bukhari) 

Sumber dana untuk membiayai pembiayaan sektor publik/ 

pembangunan biasanya terdiri dari peningkatan tabungan domestik, 

penerimaan pajak, investasi asing, perdagangan internasioanl, utang dan 

bantuan luar begeri, serta dengan utang kepada masyarakat. Penerimaan 

pemerintah yang lebih baik adalah memungut aneka pajak untuk 

membiayai keperluan suatu daerah seperti pembangunan daerah agar 

masyarakat sejahtera. Pajak atau zakat merupakan penerimaan negara yang 

utama. Pendapatan pemerintah tersebut tidak dipungut sekaligus kepada 

warganya, melainkan dikenakan berulang kali dari suatu aliran 

pendapatan. Dengan demikian, dari sejumlah uang seseorang dipungut 

pajak berkali-kali tergantung pada aktivitasnya. 

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama 

diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama. Begitu 



 

juga msyarakat kota Bandar Lampung mempunyai hak yang sama dalam 

pelayanan publik akan fasilitas infrastruktur yang memadai. Sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S An-Nahl :90 : 

                            

                     

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 

 

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa untuk persoalan ekonomi, 

daerah kota Bandar Lampung harus menjamin dan memastikan bahwa 

masyarakat kota Bandar Lampung memiliki kesempatan dalam merasakan 

fasilitas publik kota Bandar Lampung dengan secara adil. Dengan 

demikian pemerintah kota Bandar Lampung selayaknya mengatur 

pemanfaatan anggaran belanja modal dengan secara optimal agar dapat 

terdistribusikan secara merata dan adil dalam pelayanan publik. 

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan 

pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau 

negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT.  Tercantum 

dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 : 

                         

         

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 



 

baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
baik. 

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasannya pendapatan yang 

diterima oleh pemerintah Kota Bandar Lampung harus dibelanjakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan layanan publik yang bagus, 

akan membuat masyarakat membayar pajak dengan tertib. Maka semakin 

meningkat pendapatan pajak, maka semakin meningkat pula pelayanan 

publik yang dirasakan oleh masyarakat kota Bandar Lampung. Dan pajak 

yang ditarik oleh pemerintah kota Bandar Lampung harus digunakan untuk 

pengeluaran yang adil bagi masyarakat. 

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dibutuhkan dana yang 

dimana dana tersebut bersumber dari penerimaan pemerintah yang 

direalisasikan melalui keuangan publik. Karena agar dapat terlaksana 

kegiatan pembangunan tersebut pemerintah harus mampu mengoptimalkan 

penggunaan anggaran pendapatan dan belanja dengan baik. Dalam 

Pandangan  Islam untuk mencapai suatu kesejahteraan (falah) tugas 

pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya 

dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.   

Pelaksanaan anggaran belanja harus sesuai dengan syari’iyyah dan 

penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah 

umum yang disarikan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam memandu 

kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut, sebagai berikut: 

g. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus 

senantiasa mengikuti kaidah maslahah. 

h. Menghindari masyaqqoh (al-masyaqqah menurut arti bahasa (etimologis) 

adalah al-ta’ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, 

seperti terdapat dalam Q.S an-Nahl (16):7, yang berbunyi: 



 

                        

              

Artinya: dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak 
sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran 
(yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang.  

 
Kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimabang melakukan 

pembenahan. 

i. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam 

skala umum. 

j. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi 

menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. 

k. Kaidah “al-Giurmu bil gunmi”, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa 

yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin 

beruntung harus siap menanggung kerugian). 

l. Kaidah “Ma la yatimmu al-waajibu illa bihi fahua wajib”, yaitu kaidah 

yang menyatakan bahwa: “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa 

ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka 

menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”. 

Sesuai dengan kaidah-kaidah di atas, di sisi belanja modal 

(pembangunan), pemerintah kota Bandar Lampung mendistribusikan 

(membelanjakan) pendapatan berupa pajak dengan melalui pembangunan 

infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat 

menikmatinya secara adil. Dengan dibangunnya infrastruktur yang 

memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat kota 

Bandar Lampung dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya 



 

di kota Bandar Lampung yang pada akhirnya akan menambah PAD berupa 

pajak. Dengan meningkatnya PAD berupa pajak dapat memberikan efek 

yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal (pembangunan). 

Dan dapat menjadikan kota Bandar Lampung yang mandiri dan sejahtera 

dengan pendapatan asli daerah yang didapat. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametik individual atau uji t 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh Thitung sebesar 5,412 

sedangkan Ttabel sebesar 2.306, artinya Thitung lebih besar dari Ttabel 

(5,412>2,306) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05), 

hal ini menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berupa pajak daerah 

berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.  Itu artinya 

PAD khususnya pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting 

terhadap pembangunan di kota Bandar Lampung. Dengan meningkatnya 

PAD itu artinya kota Bandar Lampung dapat meningkatkan kemandirian 

daerah dalam pembangunan daerah yang di alokasikan di belanja modal. 

2. Dalam ekonomi Islam pelaksanaan pengalokasian anggaran belanja harus 

sesuai dengan maqashid syari’ah agar tidak menyimpang dari peraturan 

syariah. Prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan 

yang berada di tangan pemerintah atau negara merupakan milik 

masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan pedoman Allah SWT. Pendapatan yang berupa pajak 

daerah dalam Islam harus didistribusikan (dibelanjakan) untuk 

pemenuhan kebutuhan publik. Tujuan pembelanjaan publik (modal) 

dalam Islam adalah kebutuhan publik yang memadai akan meningkat 

pendapatan berupa pajak daerah kota Bandar Lampung dan meningkatkan 



 

kemandirian daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Sehingga 

pemerintah kota Bandar Lampung dapat membiayai pembangunan 

melalui pendapatan pajak daerah. 

B. Saran  

1. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan meneliti dengan masalah yang serupa, 

disarankan agar penelitian dilakukan pada objek yang lebih luas, tidak 

hanya pemerintah Kota Bandar Lampung dan penggunaan data yang 

lengkap serta rentang waktu periode yang lebih panjang sehingga lebih 

mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang juga harus 

lebih lengkap dan bervariasi  

2. Bagi pemerintah daerah kedepannya diharapkan memiliki peraturan 

khusus mengenai pembagian antara pengeluaran serta pendapatan yang 

dikelola oleh pemerintah, dengan hal demikian mampu mengoptimalkan 

pengelolaan keuangan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. 
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