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ABSTRAK 

 

 

Guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat serta 

melakukan pembangunan, setiap daerah juga dituntut untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengakibatkan 

adanya pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang 

berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kontribusi 

penerimaan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli 

daerah (PAD) Kota Bandar Lampung perspektif ekonomi islam tahun 

2016-2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

efektivitas kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016-

2020 dan Bagaimana Pajak Hiburan dalam Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016-2020 perspektif ekonomi 

islam? 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 

dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi pajak Hiburan dan Realisasi 

PAD periode tahun 2016-2020 yang di dapat dari Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Sampel 

dalam penelitian ini adalah beberapa objek wajib pajak hiburan yang 

ada di Kota Bandar Lampung. Metode analisa pada penelitian ini 

menggunakan perhitungan tingkat efektivitas kontribusi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kontribusi 

penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bandar Lampung sudah cukup 

efektif terkecuali pada tahun  2019 dan 2020. Pajak hiburan di Kota 

Bandar Lampung  jika dilihat melalui sudut pandang ekonomi islam 

belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam,  Sedangkan 

pengalokasian pendapatan pemerintah daerah sudah berlaku adil 

sesuai dengan ajaran Islam, dimana pemungutan pajak bertujuan 

untuk pembangunan daerah dan juga kemaslahatan rakyat.  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

 

 

In order to improve services and people's welfare and carry out 

development, each region is also required to increase Regional 

Original Income (PAD). This results in the collection of various types 

of regional taxes and levies related to various aspects of people's 

lives. 

This study aims to determine the effectiveness of the 

contribution of entertainment tax revenue to the increase in local 

revenue (PAD) of Bandar Lampung City from an Islamic economic 

perspective in 2016-2020. The formulation of the problem in this study 

is how the effectiveness of the contribution of entertainment tax 

revenue to the increase in local revenue (PAD) of Bandar Lampung 

City in 2016-2020 and How is the Entertainment Tax in Regional 

Original Income (PAD) of Bandar Lampung City in 2016-2020 from 

an Islamic economic perspective? 

Data collection methods used are interviews, and 

documentation. The population in this study is the entire Regional 

Original Income (PAD), Entertainment tax realization and PAD 

realization for the 2016-2020 period which is obtained from the 

Regional Tax and Levy Management Agency (BPPRD) Bandar 

Lampung City. The sample in this study were several objects of 

entertainment taxpayers in Bandar Lampung City. The method of 

analysis in this study uses the calculation of the effectiveness of the 

contribution. 

The results showed that the percentage of the effectiveness of 

the contribution of Entertainment Tax revenue in Bandar Lampung 

City was quite effective. The entertainment tax in Bandar Lampung 

City when viewed from the point of view of Islamic economics has not 

applied the principles of Islamic economics, while the allocation of 

local government revenue has been fair in accordance with Islamic 

teachings, where tax collection aims for regional development and 

also the benefit of the people. 

Keywords: Effectiveness, Entertaiment Tax, Locally Generated 

Revenue 
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MOTTO 

 

 

                           

               

 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 

 

(QS. At-Taubah:103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Dengan penuh rasa syukur yang tak terkira kepada Allah SWT 

dan segala kerendahan Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

Penulis persembahkan karya ini kepada: 

 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak  Tri Suasto dan Ibu Aminingsih 

yang selalu mendoakan, mengasihi, memberikan dukungan, serta 

segala pengorbanannya yang tidak bisa ananda balas dengan 

apapun juga. Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan 

pada ananda.  

2. Kakak-kakakku tersayang Yessi Novikasari, Denny Ferdiansa 

semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita baik 

didunia maupun akhirat serta  kakakku Alm. Fredy Roy Naldo dan 

Kakak Iparku Ricky Ari Febrianto, Keponakanku tercinta 

Vallerino Alfaro, dan Arsenio yang selalu memberikan semangat. 

3. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Kelas A angkatan 

2018 yang telah membantu penulis dalam berbagai hal yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Yona Agustin dilahirkan pada tanggal 25 Agustus 2000 di Desa 

Way Pisang, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, anak 

bungsu dari empat bersaudra. Lahir dari orang tua yang bernama 

Bapak Tri Suasto dan Ibu Aminingsih. Dan mempunyai tiga kakak 

yaitu Yessi Novikasari, Denny Ferdiansa dan Alm. Fredy Roy Naldo. 

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 

03 Way Tuba Lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di 

SMP Negeri 03 Way Tuba ditamatkan pada tahun 2015, dan SMA 

Negeri 03 Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan tamat pada tahun 

2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan diterima 

sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Program Studi 

Ekonomi Syariah. 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 29 Maret 2022 

Yang Membuat, 

 

 

 

 

Yona Agustin 

NPM.1851010060 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan 

dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Efektivitas Kontribusi 

Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam 

Tahun  2016-2020 (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. 

Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad 

SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. 

 Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan studi pada program Starta Satu (S1) jurusan Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu 

Ekonomi Syariah. 

 Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi 

ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci 

ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada: 

 

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku ketua jurusan Ekonomi 

Syari’ah yang senantiasa membantu para mahasiswa. 

3. Bapak Dr. H. Nasruddin, M.Ag selaku pembimbing akademik I 

dan Ibu Siska Yuli Anita, M.M selaku pembimbing akademik II 

yang telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai. 

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 



 

xii 

 

5. Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

kota Bandar Lampung dan Objek wajib Pajak Hiburan yang telah 

bersedia menjadi tempat penelitian penulis. 

6. Sahabat penulis tercinta Ardevi Sulistyani, Mareta Triastuti, Laesa 

Junita, Resti Dwi Jayanti, Milea, Fany Khusnul, Firda Yanti, Arde 

Magareta, Sahabat SD, SMP dan SMA ku, serta Keluarga KKN 

2018 Kampung Karya Jaya, yang sudah membantu dan 

mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

7. Sahabat seperjuangan khususnya kelas A yang selalu bersama 

dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses 

perkuliahan hingga proses skripsi. 

8. Semua pihak yang penulis tidak dapat cantumkan satu persatu, 

namun penulis mengucapkan banyak terimakasih. 

 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang 

membacanya dan Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua 

pihak yang telah berjasa membantu penyelesaian skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung, 29 Maret 2022 

Yang Membuat, 

 

 

 

 

Yona Agustin 

NPM.1851010060 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................... i 

ABSTRAK ............................................................................... vi 

SURAT PERNYATAAN ........................................................ vii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... viii 

PENGESAHAN ....................................................................... ix 

MOTTO ................................................................................... x 

PERSEMBAHAN .................................................................... xi 

RIWAYAT HIDUP ................................................................. xii 

KATA PENGANTAR ............................................................. xiii 

DAFTAR ISI ............................................................................ xv 

DAFTAR TABEL .................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................... xix 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................... xx 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ...................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah .......................................... 3 

C. Fokus Penelitian ...................................................... 10 

D. Rumusan Masalah ................................................... 10 

E. Tujuan Penelitian ..................................................... 10 

F. Manfaat Penelitian ................................................... 11 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ............. 11 

H. Metode Penelitian .................................................... 19 

I. Sistematika Pembahasan .......................................... 23 

J. Kerangka Teoritik .................................................... 25 

 



 

 

xiv 

 

BAB II  TEORI EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(PAD) DAN PAJAK  

A. Efektivitas ............................................................. 26 

1. Pengertian Efektivitas ...................................... 26 

2. Indikator Efektivitas......................................... 27 

3. Efektivitas dalam Perspektif Ekonomi  

Islam ................................................................ 30 

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ............................. 31 

1. Pengertian Asli Daerah (PAD) ......................... 31 

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .......... 32 

3. Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli Daerah  

(PAD) .............................................................. 35 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif  

Ekonomi Islam ................................................. 35 

C. Konsep Pajak ........................................................ 38 

1. Pengertian, Fungsi, Manfaat  Pajak .................. 38 

2. Sistem dan Syarat Pemungutan Pajak .............. 40 

3. Macam-macam Pajak ....................................... 42 

4. Pajak Hiburan .................................................. 47 

5. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam ............ 49 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung ............. 56 

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung ........... 56 

2. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung ....... 58 

3. Objek Pajak Hiburan di Kota Bandar  

 Lampung .......................................................... 61 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian ..................... 65 

1. Profil BPPRD ................................................... 65 



 

 

xv 

 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar 

Lampung .......................................................... 71 

3. PAD dalam APBD Kota Bandar Lampung ...... 73 

 

BAB  IV ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Penelitian ........................................ 76 

1. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota 

Bandar Lampung Tahun 2016-2020 ............... 76 

2. Efektivitas Kontribusi Pajak Hiburan 

Terhadap  Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung 

Tahun 2016-2020............................................ 79 

B. Temuan Penelitian ................................................ 82 

1. Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak 

Hiburan Terhadap  Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung 

Tahun 2016-2020............................................ 82 

2. Pajak Hiburan dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar 

Lampung 2016-2020 Perspektif Ekonomi 

Islam ............................................................... 85 

 

BAB  V  PENUTUP 

A. Simpulan ............................................................... 88 

B. Rekomendasi ......................................................... 89 

 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 



 

 

xvi 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel Halaman 

1.1  Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 ....  7 

1.2  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .........................  11 

1.3  Kriteria Nilai Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak 

Hiburan ................................................................................  23 

2.1  Nilai Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan ......  29 

3.1  Data Nama Walikota Beserta Periode Jabatan .....................  57 

3.2 Data Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung .............  59 

3.3  Jenis Usaha Hiburan Kota Bandar Lampung .......................  61 

3.4 Objek Hiburan di Kota Bandar Lampung ............................  62 

3.5 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Bandar Lampung Tahun 2016-2020 ....................................  72 

3.6 Ringkasan Anggaran dalam APBD Kota Bandar 

Lampung Tahun Anggaran 2016-2020 ................................  73 

4.1 Indikator Efektivitas Pajak Hiburan  ....................................  76 

4.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandar 

Lampung Tahun 2016-2020.................................................  78 

4.3 PAD Terhadap Pajak Hiburan Kota Bandar Lampung 

Tahun 2016-2020.................................................................  79 

4.4 Efektivitas Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD 

Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 ............................  81 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar  Halaman 

1.1 Kerangka Teori ....................................................................  25 

3.1  Peta Administrasi Kota Bandar Lampung ............................  58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xviii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Surat Pra Penelitian 

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian (SKP) BPPRD 

Lampiran 3. Data Realiasasi Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung 

Lampiran 4. Pedoman Wawancara 

Lampiran 5. Data Narasumber 

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian 

Lampiran 7. SK Selesai Penelitian BPPRD 

 

 

 

 

  



 

 

26 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Pada sub bab ini yang menjadi langkah awal untuk 

pemahaman sekaligus mempertegas judul skripsi ini agar tidak 

terdapat kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi tersebut. 

Adapun judul yang dimaksud disini adalah “Efektivitas 

Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung 

Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2016-2020 (Studi Pada 

Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Bandar Lampung)”. Berikut adalah uraian pengertian beberapa 

istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ini: 

1. Efektivitas  

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya tujuan suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 

mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan 

efektif.
1
 

2. Kontribusi  

Kontribusi adalah merupakan sesuatu yang diberikan 

bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau 

kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang 

dimaksud dalam penelitian ini diartikan sebagai sumbangan 

yang diberikan oleh sektor hiburan dalam bentuk pembayaran 

pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
2
 

3. Penerimaan  

Penerimaan menurut KBBI  penerimaan adalah besarnya 

uang yang diterima dari hasil penualan barang atau jasa dengan 

besar tidak selalu sama untuk setiap kurun atau jangka waktu 

                                                     
1 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 

137. 
2 T Guritno, Kamus Ekonomi,( Jakarta : Erlangga, 1992), 76. 



2 

 

 

 

tertentu.
3
  

4. Pajak Hiburan  

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan atas 

hiburan.
4
  

5. Peningkatan  

Peningkatan dalam KBBI peningkatan mengandung arti 

menaikkan. Menaikkan dalam artian bahwa segala sesuatu 

untuk mengangkat sesuatu hal dari yang semula memiliki posisi 

yang rendah kepada posisi yang lebih tinggi.
5
 

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan 

daerah yang  berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah 

yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasi perusahaan milik 

daerah, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.
6
 

7. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan 

berproduksi, distribusi dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam 

kerangka mencari maisyah (penghidupan individu maupun 

kelompok/ Negara sesuai ajaran Islam) atau berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadist.
7
 

 

Berdasarakan penegasan judul yang telah diuraikan, maka 

yang dimaksud dalam penelitian ini dilakuakan untuk Menganalisis  

efektivitas kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah kota bandar lampung pada 

tahun 2016-2020 perspektif ekonomi islam. 

 

                                                     
3https://kbbi.web.id/Penerimaan (diakses pada 07 November 2021 pukul 

08.40). 
4 Adnan Abdulah, Kamus Pajak, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 

2017), 164. 
5 https://kbbi.web.id/peningkatan (diakses pada 01 November 2021 pukul 

22.32).  
6 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi 

Revisi, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2013), 13. 
7 Hasan Andi, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11. 

https://kbbi.web.id/Penerimaan
https://kbbi.web.id/peningkatan
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B. Latar Belakang Masalah 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada 

tanggal 1 Januari  tahun 2001 atau setelah berakhirnya masa orde 

baru, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada 

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah 

dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka 

dikenal pula istilah  desentralisasi. Menurut Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004, “Desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerahotonom 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
8
 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, 

pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai 

dengan aspirasi masyarakat di daerah. Untuk melaksanakan dan 

menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan          

bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan 

daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang 

didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang 

berasal dari penerimaan APBD di setiap daerah. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

                                                     
8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” 



4 

 

 

 

Perda.
9 

APBD ini merupakan anggaran yang ditetapkan dan 

digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah untuk membangun daerahnya masing-masing.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas desentralisasi.
10

  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi 

sebuah negara yang dibayari oleh masyarakat dan sebagai iuran 

yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan perundang-

undangan perpajakan serta  sebagai  perwujudan peran serta 

masyarakat  atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-

sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
11

  

Pajak dalam kehidupan kaum muslimin  masuk dalam ranah 

ekonomi islam, menurut Yusuf Qardawi Pajak merupakan 

kewajiban yang ditetapkan yang harus disetorkan terhadap negara 

sesuai dengan ketentuan, untuk membiayai keperluan umum, 

merealisasikan tujuan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya 

yang ingin dicapai oleh negara.
12

  

Dalam perspektif ekonomi islam, pajak yang biasa disebut 

dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, 

Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga 

Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan 

memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota 

masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, 

seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. 

                                                     
9  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “Pemerintahan Daerah”, 5. 
10 Wildah Mafaza, Dkk, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Dalam Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol.11 No.1 ( 2016), 2. 
11 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11 (Jakarta: Salemba 

Empat, 2019), 2. 
12 Gustami, Pajak Menurut Syariah, edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali 

pers,2011), 31. 
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Dengan demikian, Negara sebaiknya mengatur pemanfaatan 

sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan 

adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang 

terdzalimi baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat 

untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi 

tersebut.
13

 

 

Allah berfirman dalam surat At-Taubah (9): (29)  

 

                 

                

                    

      

Artinya: ”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 

Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, 

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam Keadaan tunduk”.14
 

 

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dijelaskan bahwa Jizyah 

adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. 

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang 

merupakan sebuah kewajiban lain atas harta bagi umat muslim 

                                                     
13 Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), 29. 
14 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. 

Sygma Surya Examedia Arkanleeme, 2013), 193. 



6 

 

 

 

dimana manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, 

kesehatan dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki 

prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting 

dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya  tidak 

keseimbangan distribusi  kekayaan yang dapat merugikan salah 

satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun 

sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah. 

Guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat 

serta melakukan pembangunan, maka setiap daerah memiliki 

sumber-sumber pendapatan atau penerimaan untuk pembangunan 

dan memenuhi belanja daerah, setiap daerah juga dituntut untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu alternatif 

sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, 

sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari 

daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan 

berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan 

berbagai aspek kehidupan masyarakat.
15

 

Upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber dari 

penerimaan daerah salah satunya yang memberikan kontribusi bagi 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah. 

Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Bandar Lampung yang paling besar. Pajak daerah 

memilik 10 jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Hiburan.
16

 

Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya 

semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya 

komponen pendukung yaitu sektor pariwisata dalam kebijakan 

pembangunan daerah. Namun dalam realisasinya penerimaan pajak 

hiburan pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan tabel dibawah ini 

                                                     
15 Muhammad Safar.N, ”Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 

Vol.2 No.1, (2019): 34.  
16 Ni Made.M, Ketut Alit.S, “Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli 

Daerah Di Kota Denpasar”, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.14 No.1, 

(2016): 60. 
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tentang realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Bandar Lampung 

dari tahun 2016 sampai dengan 2020.   

 

Tabel 1.1 

Pajak HiburanKota Bandar Lampung  

Tahun 2016-2020 

Tahun Target Realisasi 

2016 900.000.000,00 10.569.155.384,00 

2017 15.000.000.000,00 15.796.479.831,00 

2018 21.000.000.000,00 23.040.582.556,00 

2019 40.000.000.000,00 30.155.659.314,00 

2020 40.000.000.000,00 10.959.000.505,00 

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung 2021 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa reallisasi 

penerimaan Pajak Hiburan  pada tahun 2016 sampai dengan 2018 

melebihi target yang ditetapkan, pada tahun 2016 pemerintah 

menargetkan pajak hiburan sebesar Rp.900.000.000 dengan 

realisasi Rp.10.569.155.384, pada tahun 2017 pemerintah 

menargetkan  pajak hiburan  sebesar Rp.15.000.000.000 dengan 

realisasi Rp.15.796.479.831, pada tahun 2018 pemerintah 

menargetkan  pajak hiburan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 

realisasi Rp. 23.040.582.556. Sedangkan pada tahun 2019 dan 

2020 realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target 

yang telah ditetapkan oleh  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Pemerintah menetapkan 

target pajak hiburan untuk tahun 2019 dan 2020 sebesar 

Rp.40.000.000.000 namun realisasinya pada tahun 2019 hanya 

sebesar Rp. 30.155.659.314 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 

10.959.000.505. 

Namun demikian, penerimaan pajak hiburan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan  pada tahun 2016 sampai 

dengan 2019. Terlihat pada tahun 2016 Pajak Hiburan Kota Bandar 

Lampung sebesar Rp.10.569.155.384,00 meningkat menjadi Rp. 

15.796.479.831,00 pada tahun 2017, kemudian meningkat sebesar 
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Rp.23.040.582.556,00 pada tahun 2018, kemudian meningkat lagi 

sebesar Rp.30.155.659.314,00 pada tahun 2019. Hingga pada tahun 

2020 realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan 

menjadi Rp.10.959.000.505,00. Lalu  apa yang menyebabkan 

terjadinya penurunan dalam  penerimaan pajak hiburan yang terjadi 

di Kota Bandar Lampung Tahun 2020? 

Dalam wawancara bersama Bapak Idul Haji Atmoko selaku 

kasubbid perencanaan dan eketensifikasi BPPRD Kota Bandar 

Lampung pada Rabu, 29 Desember 2021 beliau menyatakan bahwa 

“penerimaan pendapatan pada tahun 2016 samapai 2019 cenderung 

mengalami peningkatan, sebab sebelum terjadinya pandemi relatif 

tidak ada kendala yang mempengaruhi pendapatan sektor pajak 

hiburan di Kota Bandar Lampung karna kita ketahui bahwa 

hiburan merupakan kebutuhan setiap orang”. Beliau menambahkan  

“Pandemi covid-19 yang mulai marak di Indonesia sejak Maret 

2020 menjadi salah satu sebab penurunan penerimaan pendapatan 

pajak hiburan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020. Akibat 

fenomena tersebut masyarakat menjadi takut untuk beraktivitas di 

luar rumah atau di keramaian, dan juga ada peraturan pemerintah 

terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang berimbas pada sektor 

hiburan banyak yang mengalami penurunan pendapatan dikarnakan 

berkurangnya jumlah pengunjung serta jam operasional,bahkan 

sampai penutupan objek wisata dalam jangka waktu yang tidak 

tentu”.
17

  

Dilansir dari Gatra.com “Covid-19 akibatkan PAD Kota 

Bandar Lampung Melorot” yang menyatakan bahwa “Wali Kota 

Bandar Lampung Herman HN mengatakan, merosotnya 

pendapatan daerah dikarenakan banyak hotel dan restoran tidak 

berfungsi dampak dari pandemi COVID-19." Ya Jauh, karena kita 

dari Rp1,5 miliar per hari, ini hotel nggak berfungsi, rumah makan 

                                                     
17 Idul Haji Atmoko, “Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD di Kota 

Bandar Lampung”, Wawancara dengan kasubbid perencanaan dan ektensifikasi 

BPPRD, Desember 29,2021. 
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gak berfungsi, dan juga hiburan, ada lima macam yang enggak 

berfungsi,” ujar Herman HN, Jumat, 05 Juni 2020.
18

 

Guna meminimalisir beban para pengusaha yang ada di 

Bandar Lampung. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, 

akan menurunkan besaran pajak khusus pajak restoran, hotel dan 

tempat hiburan di Bandar Lampung. Walikota Bandar Lampung, 

Herman HN mengatakan, penuruan atau pemberian diskon untuk 

pembayaran pajak bagi restoran, hotel, dan tempat hiburan mulai 

pada 1 April hingga 31 Mei 2020 hingga 50 persen. “Dalam 

kondisi seperti ini, kita mengambil kebijakan untuk menurunkan 

pembayaran pajak setempat hiburan, hotel dan Restoran sebanyak 

50 persen,” ungkapnya.
19

 Hal tersebut mempengaruhi pertambahan 

atau berkurangnya penerimaan pajak hiburan sehingga nantinya 

akan mempengaruhi kontribusi dari sektor pajak hiburan pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.   

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang pajak hiburan. Pajak hiburan diharapkan 

memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan sehingga efektivitas 

dan kontribusi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini kembali dengan 

judul “Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Bandar Lampung Perspektif  Ekonomi Islam Tahun 2016-2020 

(Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Bandar Lampung)”. 

 

 

 

 

 

                                                     
18 Karvarino, “Covid Akibatkan PAD Kota Bandar Lampung Melorot” 

https://www.gatra.com/news-480942-ekonomi-covid-19-akibatkan-pad-kota-bandar-

lampung-melorot.html (diakses pada 17 Januari 2022 pukul 09.55). 
19https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10539-Walikota-Bandar-

Lampung-HERMAN-HN--Beri-Diskon-50-Persen-Pajak-Restoran--Hotel-dan-

Tempat-Hiburan.html (diakses pada 17 Januari 2022 pukul 09.55). 

https://www.gatra.com/news-480942-ekonomi-covid-19-akibatkan-pad-kota-bandar-lampung-melorot.html
https://www.gatra.com/news-480942-ekonomi-covid-19-akibatkan-pad-kota-bandar-lampung-melorot.html
https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10539-Walikota-Bandar-Lampung-HERMAN-HN--Beri-Diskon-50-Persen-Pajak-Restoran--Hotel-dan-Tempat-Hiburan.html
https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10539-Walikota-Bandar-Lampung-HERMAN-HN--Beri-Diskon-50-Persen-Pajak-Restoran--Hotel-dan-Tempat-Hiburan.html
https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-10539-Walikota-Bandar-Lampung-HERMAN-HN--Beri-Diskon-50-Persen-Pajak-Restoran--Hotel-dan-Tempat-Hiburan.html
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C. Fokus Penelitian 

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah meliputi: pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan  pajak sarang 

burung walet. Meskipun demikian untuk lebih memusatkan pada 

pokok permasalahan serta untuk mencegah terlalu luasnya 

pembahasan, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 

Penelitian ini hanya terfokus pada pajak hiburan dan kaitannya 

dengan peningkatan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung 

tahun 2016-2020. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak 

Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020?  

2. Bagaimana Pajak Hiburan dalam Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016-2020 

perspektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka 

tujuan dari       penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektivitas kontribusi penerimaan Pajak 

Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020. 

2. Untuk mengetahui pajak hiburan dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 

2016-2020 perspektif ekonomi islam. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat 

tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan    

pengetahuan penulis mampu memberikan sumbangsih 

pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai  

Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar 

Lampung Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2016-2020. 

2. Bagi praktisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

faktual berkaitan tentang Efektivitas Kontribusi Penerimaan 

Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Bandar Lampung Tahun 2016-2020. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

 Dalam penulisan penelitian ini, terdapat beberapa kajian 

penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai rujukan antara 

lain: 

Tabel 1.2  

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Nama 

Pengarang 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Rendi 

Wijaya 

(2019) 

Analisis 

Kontribusi 

Pajak Hiburan 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) Kota 

Palembang. 

Kualitatif Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan bahwa 

efektivitas pajak 

hiburan 

berpengaruh positif 

signifikan karena 

selalu mengalami 

peningkatan tetapi 
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masih sangat 

kurang dalam 

kontribusinya 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah. 

2 Dwi 

Anggraeni 

Saputri, 

Dwi 

Prasetyo 

(2020) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Pajak Hiburan 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) Kota 

Bandar 

Lampung 

Tahun 2016-

2018. 

Kuantitatif Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan bahwa 

pengaruh 

pendapatan pajak 

hiburan terhadap 

pendapatan asli 

daerah kota Bandar 

Lampung tahun 

2016-2020 

berpengaruh positif 

tetapi tidak 

signifikan. 

3 Nabila 

Suha 

Bahmid, 

Herry 

Wahyudi 

(2018) 

Pengaruh 

Pemungutan 

Pajak Hotel 

dan Pajak 

Hiburan 

Terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota Medan. 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Tidak 

menemukan adanya 

pengaruh 

pemungutan Pajak 

Hotel dan Pajak 

Hiburan terhadap 

peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah.  

4 Lukitorini 

(2015) 

Pengaruh 

Pajak Hiburan 

dan Pajak 

Hotel 

Terhadap 

Mix 

Methode 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa tidak adanya 

pengaruuh yang 
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Pendapatan 

Asli Daerah 

Studi Kasus di 

Yogyakarta 

Tahun 2008-

2013. 

signifikan antara 

pajak hiburan 

terhadap 

Pendapatan Asli. 

Akan tetapi adanya 

pengaruh yang 

signifikan antara 

pajak hiburan dan 

pajak hotel 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Yogyakarta 

periode 2008-2013. 

5 Agus 

Triyono 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Kontribusi 

Pajak 

Reklame dan 

Pajak Hiburan 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) pada 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

Kualitatif Hasil penelitian 

Kontribusi pajak 

reklame  dan pajak 

hiburan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

tidak signifikan. 

6 Roro Bella 

Ayu W.R, 

Srikandi 

Kumadji, 

dan Agung 

Darono 

(2014) 

Analisis 

Penerimaan 

Pajak Hotel, 

Pajak 

Restoran, 

Pajak Hiburan 

Sebagai 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pajak hotel, 

restoran dan 

hiburan di Kota 

Malang memiliki 

potensi yang cukup 
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Sumber 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Studi Pada 

Dinas 

Pendapatan 

Kota Malang). 

besar dibandingkan 

dengan jenis pajak 

lainnya.  

7 Acmarul 

Fajar 

(2017) 

Kontribusi 

Pajak Hiburan 

Dalam 

Meningkatkan 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) Pada 

Dinas 

Pendapatan 

Kabupaten 

Pamekasan. 

Kuantitatif Berdasarkan hasil 

penelitian 

kontribusi pajak 

hiburan terhadap 

pendapatan asli 

daerah tergolong 

pada kriteria sangat 

kurang. Sedangkan 

Efektifitas 

penerimaan pajak 

hiburan termasuk 

sangat efektifnya 

pada Kabupaten 

Pamekasan. 

8 Vera 

Melly.Y 

(2019) 

Usaha 

Optimalissi 

Pajak Hiburan 

Warung 

Internet dan 

Sumbanganny

a Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kota 

Pekanbaru 

Tahun 2014-

2016. 

Kualitatif Hasil penelitian 

menyimpulkan 

bahwa upaya 

optimalisasi pajak 

hiburan warnet dan 

kontribusinya 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah Pekanbaru 

tahun 2014-2016 

belum berjalan 

optimal.  

9 Iis Anisa Pengaruh Kuantitatif Hasil penelitian 
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Yulia 

(2020) 

Pajak Hiburan 

Dan Pajak 

Reklame 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Studi Kasus 

Pada Bapenda 

Kota Bogor. 

menunjukkan 

bahwa secara 

parsial variabel 

Pajak Hiburan dan 

Pajak Reklame 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah, sedangkan 

secara simultan 

kedua variabel 

tersebut secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

10 Halomoan 

Sihombing, 

dan 

Bonifasius 

H.T (2020) 

Pengaruh 

Penerimaan 

Pajak Hiburan 

dan Pajak 

Reklame 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah. 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Pajak 

Hiburan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Medan. Pajak 

Reklame 

berpengaruh positif 

namun tidak 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Medan.  

Sumber: Data diolah oleh penulis tahun 2021  
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan Penelitian yang sedang dilakukan dengan 

Penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut : 

1. Rendi Wijaya (2019) “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”.
20

 

Persamaan : Melakukan penelitian tentang kontribusi pajak 

hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan instrumen 

penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. 

 Perbedaan  : Dalam Penelitian dilakukan di Kota Palembang. 

 

2. Dwi Anggraeni Saputri, Dwi Prasetyo (2020) “Pengaruh 

Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018”.
21

 

Persamaan : Melakukan penelitian tentang pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah 

Perbedaan :.Studi kasus tahun penelitian dan jenis penelitian 

kuantitatif.  

 

3. Nabila Suha Bahmid, Herry Wahyudi (2018) “Pengaruh 

Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”.
22

 

Persamaan : Melakukan penelitian tentang pajak hiburan terhadap 

peningkatan  pendapatan asli daerah (PAD). 

Perbedaan :. Jenis penelitian kuantitatif, terdapat 2 variabel x dan 

penelitiannya dilakukan di Kota Medan. 

 

 

                                                     
20 Rendi Wijaya, “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”, Jurnal Media Wahana  Ekonomika, Vol.16 

No.2 (2019). 
21 Dwi Anggreani. S dan Dwi Prasetyo, “Pengaruh Pendapatan Pajak 

Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 

2016-2018”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya, Vol. 5 No.1 (2020). 
22 Nabila Suha.B dan Herry Wahyudi, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel 

dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, 

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.18 No.1 (2018). 
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4. Lukitorini (2015) “Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Yogyakarta 

Tahun 2008-2013”.
23

 

Persamaan : Melakukan penelitian tentang pajak hiburan 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

Perbedaan : Jenis penelitian kuantitatif , terdapat 2 variabel x dan 

penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta. 

 

5. Agus Triyono (2018) “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak 

Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hulu”.
24

 

Persamaan : Penelitian ini tentang pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD). 

Perbedaan : Penelitiannya dilakukan di Kabupaten Indragiri 

Hulu. 

 

6. Roro Bella Ayu W.R, Srikandi Kumadji, dan Agung Darono 

(2014) 

Persamaan : Meneliti tentang pajak hiburan terhadap PAD. 

Perbedaan : Terdapat 3 variabel independen, dan penelitiannya 

dilakukan di Kota Malang. 

 

7. Acmarul Fajar (2017) “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas 

Pendapatan Kabupaten Pamekasan”.
25

 

Persamaan : Penelitian ini meneliti kontribusi pajak hiburan 

                                                     
23

Lukitorini, “Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di KotaYogyakarta Tahun 2008-2013” 

(SKRIPSI, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015). 

 
24 Aris Triyono, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak 

Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hulu”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.7 No.03 (2018). 
25Acmarul Fajar, “Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatakan 

Ppendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan”, 

Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.2 No.1 (2017). 
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dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Perbedaan : Penelitiannya dilakukan di Kabupaten Pamekasan. 

 

8. Vera Melly.Y (2019) “Usaha Optimalissi Pajak Hiburan Warung 

Internet dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016”.
26

 

Persamaan : Meneliti tentang pajak hiburan dan pendaptan asli 

daerah (PAD). 

 Perbedaan : Variabel independen spesifik pada pajak hiburan 

warung internet dan penelitiannya di lakukan di Pekanbaru. 

 

9. Iis Anisa Yulia (2020) “Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak 

Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada 

Bapenda Kota Bogor”.
27

 

Persamaan : Penelitian ini meneliti pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

 Perbedaan : Jenis penelitian kuantitatif, terdapat 2 variabel 

independen, dan penelitiannya dilakukan di Kota Bogor. 

 

10. Halomoan Sihombing, dan Bonifasius H.T (2020) “Pengaruh 

Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah”.
28

 

Persamaan : Penelitian ini meneliti pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD).  

Perbedaan : Jenis penelitian kuantitatif, terdapat 2 variabel 

independen. 

 

                                                     
26 Vera Melly.Y, “Usaha Optimalissi Pajak Hiburan Warung Internet dan 

Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-

2016”, Jurnal Of Management FISIP, Vol.6 (2019). 
27 Iis Anisa.Y, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.8 No.3 

(2020).  
28 Halomoan Sihombing, dan Bonifasius H.T, “Pengaruh Penerimaan Pajak 

Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Of Economics 

and Business, Vol.1 No.2 (2020). 
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Dari kesepuluh penelitian tersebut terdapat bebebrapa 

kesamaan yang relevansi dengan penelitian penulis, yaitu sama-

sama melakukan penelitian tentang pengaruh dan atau kontribusi 

penerimaan atau pemungutan pajak hiburan terhadap pendaptan 

asli daerah. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan pada 

penelitian diatas dengan penelitian penulis, dari penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Anggraeni.S dan Dwi Prasetyo, Nabila 

Suha.B dan Herry Wahyudi, Lukitorini, Hatmoko, Vera Melly.Y, 

Iis Anisa Yulia, Halomoan Sihombing, dan Bonifasius H.T 

menunjukkan bahwa penelitian tersebut menggunakan metode 

kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. 

Secara keseluruhan dari kajian penelitian terdahulu terdapat 

perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis yakni 

penulis menambahkan dalam perspektif islam, yang mana 

penelitian terdahulu tidak mencantumkan hal tersebut. 

 

H. Metode Penelitian 

Pembahasan skripsi ini agar sesuai dengan apa yang 

diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan 

dalam penyelesaian laporan penelitian. Adapun metode yang 

digunakan penulis adalah: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (Field Research),
29

 yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang  keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu 

unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau 

masyarakat yang berada pada objek  penelitian.
 

Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan 

adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun  

                                                     
29 Etta Mamang.S dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktik 

Dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV.Andi Offset,2010), 21. 
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laporan hasil penelitian terlebih dahulu.
30

 

b. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian secara kualitatif, dengan pengambilan sample 

sumber data dilakukan dengan metode purposive sampling, 

teknik pengumpulan dengan metode wawancara dan 

dokumentasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
31

 

Penelitian ini di golongkan penelitian deskriptif, 

analisis deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan 

kaitan dalam penelitian ini tentang efektivitas kontribusi 

penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kota Bandar Lampunng tahun 2016-2020. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data  primer  adalah  data yang  diperoleh atau  

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data 

utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data 

yang baru yang memiliki sifat  selalu  diperbarui.
32

  Teknik  

yang  dapat  digunakan  peneliti untuk mengumpulkan data 

primer antara lain observasi, wawancara dan  dokumentasi. 

Dalam penelitian ini data yang didapat adalah mengenai 

Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah jumlah tempat hiburan kena wajib pajak melalui 

Dinas BPPRD. 

 

 

 

                                                     
30 Anak Agung Putu. A, Metodologi Penelitian Bisnis, cet 1 (Malang: UB 

Press, 2012), 4. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2014), 14. 
32 Andi Jam’an Enny Radjab, Metodologi Penelitian Bisnis (Makassar: 

Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017),  110. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah 

ada (peneliti sebagai tangan  kedua).
33

  Data  sekunder  dapat  

diperoleh  dari  berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal 

dan lain-lain. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui  data-data  dari  

berbagai  literatur yang erat kaitannya dengan objek 

penelitian.  

 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.
34

 Maka dalam penelitian ini 

yang dijadikan Populasi objek penelitian adalah keseluruhan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, 

Realisasi pajak Hiburan dan Realisasi PAD periode tahun 

2016-2020 yang di dapat dari Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD). 

b. Sampel 

 Sampel merupakan bagaian dari populasi yang 

karateristiknya akan diteliti. Hal ini mencakup sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi.
35

 Dalam penelitian ini, 

tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, Sampel 

adalah bagian suatu objek atau subjek yang mewakili 

populasi. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu atau membuat kriteria yang digunakan sehingga 

                                                     
33  Ibid,111 
34

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet ke-25, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 80. 
35 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 167. 
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akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial 

yang diteliti. 

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

beberapa objek wajib pajak hiburan yang ada di Kota Bandar 

Lampung. Seperti tontonan film atau pertunjukkan seni, 

pacuan kuda, karaoke, permainan bilyar, golf dan bowling. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Interview (Wawancara) 

Interview adalah semua dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. 

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode 

interview merupakan salah satu alat untuk memperoleh 

informasi dengan mengadakan komunikasi langsung antara 

dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan.
36

 

Penelitian ini melakukan tanya jawab di Dinas BPPRD 

dengan bagian pajak dan beberapa objek wajib pajak hiburan 

yang ada di Bandar Lampung. 

 

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, surat 

kabar, majalah, dan sebagainya. Dalam metode dokumentasi 

ini, dilakukan pencatatan- pencatatan terhadap dokumen-

dokumen yang memuat  data atau informasi yang diperlukan 

peneliti.
37

 

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu 

sumber informasi yang berhubungan dengan pendapatan 

pajak hiburan dan  data terkait pendapatan asli daerah (PAD) 

Kota Bandar Lampung yang berupa tulisan dan gambar/foto 

digunakan untuk memperjelas data yang ada dengan bukti 

tanpa perkiraan. 

                                                     
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik Edisi 

Revisi, (Jakarta:          Rieneka Cipta, 2010), 130. 
37 Rifai’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka-

press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 114. 
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5. Metode Analisa Data 

Proses analisis yang dapat digunakan untuk membahas 

permasalahan dalam penelitian ini guna memperoleh jawaban 

permasalahan yaitu seberapa efektivitas kontribusi Pajak 

Hiburan menggunakan rumus:
38

 

 

Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pajakk Hiburan x 100% 

 Target Penerimaan Pajak Hiburan 

 

Jumlah target dan realisasi Pajak Hiburan tahun 2016-

2020 yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan 

pendapatan asli daerah yang ada di Badan Penerimaan Pajak 

Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.3 

Kriteria Efektivitas Kontibusi Pajak Hiburan 

Nilai Efektivitas Kriteria 

> 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

< 60% Tidak Efektif 

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

                                                     
38 Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 
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sistematika pembahasan. 

BAB II  : Landasan Teori 

Bab landasan teori memiliki isu yang terdiri dari 

landasan teori yang sesuai dengan penelitian.  

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian 

Bab deskripsi objek penelitian terdiri dari gambaran 

umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian. 

BAB IV : Analisis Penelitian 

Bab analisis penelitian terdiri analisis data dan 

temuan penelitian yang membahas tentang hasil 

yang hasil yang diperoleh dari penelitian. 

BAB V  : Penutup 

Bab penutup menjelaskan terkait kesimpulan 

penelitian dan saran. 
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J. Kerangka Teoritik 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Teoritik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini 

Pajak Hiburan merupakan variabel independen dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) variabel dependen, dimana variabel Pajak 

Hiburan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli  Daerah (PAD). 

PAJAK HIBURAN 

(X) 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD) KOTA 

BANDAR 

LAMPUNG TAHUN 

2016-2020 (Y) 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

KONTRIBUSI PENERIMAAN 

PAJAK HIBURAN EFEKTIF 
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BAB II 

TEORI EFEKTIVITAS, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

DAN PAJAK 

 

 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 adalah pencapaian hasil program dengan target 

yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan 

pengeluaran dan penerimaan. 

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan 

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pemanfaatan 

sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara 

sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang dilakukan.
39

 

Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat 

pencapaian organisasi untuk jangka pendek dan jangka panjang. 

Analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah yaitu 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

direncanakan dan dibandingkan dengan target yang sudah 

ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan potensi riil daerah.
40

 

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil 

atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil dalam mencapai 

tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan 

dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan mengenai 

seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan target yang ditentukan. Efektivitas hanya 

                                                     
39

 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2001), 4. 
40 Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta : Salemba Empat, 

2008). 
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melihat apakah program yang sudah direncanakan bisa 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Efektivitas merupakan hubungan antara pengeluaran dengan 

tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Efektivitas yaitu 

mengukur suatu hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak 

dengan target penerimaan pajak itu sendiri.
41

 

Efektivitas dalam penerimaan Pajak Hiburan yaitu 

mengukur seberapa besar hubungan antara realisasi penerimaan 

Pajak Hiburan terhadap target penerimaan Pajak Hiburan yang 

sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

Efektif atau tidaknya penerimaan Pajak Hiburan yang telah 

dilakukan di Kota Bandar Lampung bisa dilihat dari seberapa 

besar hasil yang didapat dan disesuaikan dengan target yang 

telah ditentukan. 

 

2. Indikator Efektivitas 

    Menurut Mardiasmo, indikator efektivitas 

menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dan 

keluaran (output) dalam mencapai tujuan program. Semakin 

besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian 

tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif 

proses kerja suatu unit organisasi.
42

 

Efektivitas menyangkut semua administrasi penerimaan 

pajak yang meliputi penentuan wajib pajak, penetapan nilai 

kena pajak, pemungutan pajak penegakan sistem pajak, dan 

pembukuan penerimaan :  

a. Menentukan wajib pajak             

  Menentukan wajib pajak dalam menyembunyikan 

utangnya. Hal ini dapat dilakukan bila pembayaran pajak 

bersifat otomatis. Pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

                                                     
41

 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2009), 132 
42 Ibid, 134 



28 

 

 

 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah.  

b. Menetapkan nilai pajak terutang  

  Nilai pajak terutang harus ditentukan dengan cermat. 

Hal ini melibatkan wajib pajak atau petugas pajak dalam 

menentukan nilai sesungguhnya dari objek dan menentukan 

tarif pajak yang benar. Semakin besar wewenang petugas 

pajak dalam menentukan pajak terutang semakin besar pula 

kesempatan untuk melakukan perundingan. Kerja sama ini 

tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi dapat 

diminimalisir dengan cara memisahkan fungsi penetapan 

pajak terutang dengan fungsi pemungutan pajak.    

c. Memungut pajak  

 Memungut pajak terutang pada waktunya dapat lebih 

muda apabila pembayaran bersifat otomatis. Misalnya orang 

membeli karcis menonton bioskop, maka dalam pembayaran 

karcis tersebut sudah dikenai pajak. Selain pemungutan 

pajak secara otomatis diperlukan juga peraturan dan 

penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang 

belum membayar pajak terutangnya. Selain itu, ada yang 

dinamakan masa pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan 

kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 

Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan 

kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.  

d. Pemeriksaan kelalaian pajak  

  Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi 

kewajiban pajaknya diperlukan sistem pencatatan yang baik, 

sehingga kelalaian pembayaran pajak dapat diketahui. 

Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk 

menegakkan pajak dan harus sungguh-sungguh dijalankan.  

e. Prosedur pembukuan yang baik  

  Prosedur pembukuan yang baik dibutuhkan agar 

semua pajak yang telah terpungut petugas benar-benar 

dibukukan dan masuk dalam rekening pemerintah. Oleh 

sebab itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah 
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kehilangan atau pencurian hasil pajak pembukuan yang 

cermat, serta pemeriksaan silang oleh berbagai petugas dan 

sistem pengawasan keuangan. 

 

 Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 

berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan 

telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah 

suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat 

efektivitas kontribusi penerimaan Pajak Hiburan: 

  

 Efektivitas =     Realisasi Pajak Hiburan   x 100% 

   Target Pajak Hiburan  

   

Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci 

digunakan Kriteria berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 

tahun 2006 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan 

yang disusun dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 

Nilai Efektivitas Kontibusi Pajak Hiburan 

Nilai Efektivitas Kriteria 

> 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

< 60% Tidak Efektif 

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 

 

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian 

tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. 

Jika ekonomi berfokus pada input dan efesiensi pada output 

atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). 
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Organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output 

yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.
43

 

 

3. Efektivitas dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana suatu usaha 

mencapai tujuan yang diinginkan, jika manajemennya bagus 

maka apa yang menjadi tujuan usaha atau organisasi akan 

mudah dicapai. Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang 

atau lebih guna mencapai tujuan bersama dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan 

efisien.
44

 Perwujudan kerjasama yang dianjurkan Islam dapat 

dilakukan dalam skema apapun. Demi tegaknya keadilan, Allah 

telah meletakkan “mizan”, suatu timbangan akurat yang paling 

objektif. Siapapun tidak boleh melanggarnya, agar tidak 

terdapat seorang pun jadi korban ketidak adilan.
45

 Sementara 

orang sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai 

tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki harta 

kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan 

kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana 

dengan baik. Keadilan menempati posisi yang sangat penting 

karena kesejahteraan yang hakiki tidak dapat direalisasikan jika 

hasil dari suatu program atau kegiatan tidak disalurkan secara 

merata kepada yang berhak. 

Suatu organisasi atau kegiatan yang dijalankan tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan dan terealisasinya tujuan 

tersebut maka semua itu akan sia-sia. Sebagaimana yang 

terdapat dalam firman Allah QS. Al-Kahfi ayat 103-104 yang 

berbunyi: 

 

                                                     
43Dedi Nordiawan dan Ayuningtyas Hetianti, Akuntansi Sektor Publik Edisi 

2 (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 161. 
44 Husaini Usman, Manajemen cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 

6. 
45 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 14. 
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Artinya: “Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang 

orang-orang yang ppaling merugi perbuatannya?, Yaitu orang-

orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia 

ini sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat 

sebaik-baiknya”. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang paling merugi 

amalannya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu 

mereka dalam beramal dalam rangka tujuan mereka untuk 

mencapai keuntungan dan keutamaan. Sehingga akibatnya 

beramal dengan cara demikian itu, mereka terjatuh dalam 

kerusakan dan mereka tidak akan mencapai tujuanya. Jadi jelas 

bahwa suatu organisasi ataupun kegiatan yang dijalankan tidak 

sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan maka semuanya itu 

akan sia-sia meskipun tujuan dari organisasi tersebut bersifat 

mulia. 

 

B. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang 

dipungut oleh daerah berdasarkan pertauran yag ditetapkan oleh 

daerah melalui Peraturan Daerah untuk kepentingan rumah 

tangga pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi 

semua hal atau jumlah yang diterima/diperoleh permerintah 

daerah baik berupa uang tunai atau nilai uang/material lainnya 

dalam satu tahun anggaran, guna untuk membiayai 

pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah dihitung satu 
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tahun anggaran yang bersangkutan.
46

 

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004, yang 

dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan 

pendapatan asli daerah dalam undang-undang tersebut 

dijelaskan yakni memberikan keleluasaan kepada deerah dalam 

menggali pendanaan guna pelaksanakaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan desentralisasi.
47

  

Jadi dapat dipahami bahwa pendapatan asli daerah adalah 

semua penerimaan keuangan suatu daerah yang bersumber dari 

pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lainnya, semuanya 

diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah. 

 

2. Sumber Pendapatan Daerah 

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber pendaptan asli 

daerah tersebut terdiri dari:  

a. Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak orang pribadi 

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan digunakan untuk pembiayaan 

penyelenggaraan daerah.
48

 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, digunakan untuk 

                                                     
46 Carunia Mulya.F, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 
2018), 20. 

47 Wildah Mafaza, Dkk, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Dalam Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol.11 No.1 (2016): 2. 
48 Muhammad Safar.N, ”Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 

Vol.2 No.1 (2019): 34. 
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keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.
49

  

 Dari pengertian pajak daerah, dapat disimpulkan 

bahwa pajak daerah adalah pungutan daerah menurut 

peraturan yang ditetapkan sebgai badan hukum publik dalam 

rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak 

daerah wewenang pungutannya ada pada daerah dan 

pembangunan daerah. 

 

b. Retribusi Daerah 

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang 

khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.
50

 

Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah 

retribusi daerah. Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah 

sebagai berikut :  

1) Retribusi dipungut oleh daerah  

2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang 

diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk  

3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang 

memanfaatkan, atau menikmati jasa yang disediakan 

daerah.  

 

 Retribusi daerah pada dasarnya dapat digolongkan 

menjadi beberapa macam. Menurut Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

retribusi dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :  

1) Retribusi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

meliputi : 

a) Retribusi jasa umum  

b) Retribusi jasa usaha  

c) Retribusi perizinan  

 

                                                     
49Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Pasal 1 
50 Mardiasmo, Perpajakan,  (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), 15. 
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2) Retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah 

adalah retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah 

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang 

terpisah dari pengelolaam Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 

mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik 

daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok masyarakat.
51

 

d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan 

yang diperoleh daerah Kabupaten dan Kota diluar pajak, 

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk 

dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan 

dan hasil penjualan aset milik pemerintahan daerah dan jasa 

giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota. 

 Berdasarkan penjelasan UU No. 32 Tahun 2004, jenis 

penerimaan yang termasuk lain-lain PAD yang sah adalah :  

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.  

2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan  

3) Pendapatan bunga  

4) Jasa giro  

5) Tuntutan ganti rugi  

6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

                                                     
51

 Aries A Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen 

Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Bogor: Ghallia Indonesia, 2012), 

99. 
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asing  

7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat 

dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

daerah.   

 

3. Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Tujuan PAD 

Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 

memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah unutk 

membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintah di 

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.
 52

 

b. Manfaat PAD 

PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi 

dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui 

PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensinya. Peran PAD sebagai sumber pendapatan 

mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. 

 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam 

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, 

pemenuhan kepentingan sosial merupakan suatu tanggung 

jawab pemerintah yang mana pemerintah bertanggung jawab 

untuk menyediakan, memelihara, serta mengoperasikan 

pelayanan publik untuk menjamin terpenuhinya kepentingan 

sosial.  

Berikut ini adalah sumber pendapatan dalam islam: 

a. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian 

pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi 

syariat- syariat islam guna diberikan kepada berbagai unsur 

masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat islam. 

                                                     
52 Johny Montolahu dan Joorie M.Ruru, “Analisis Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal Administrasi Bisnis (2017): 1. 
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Seperti firman Allah SWT, dalam QS. An-Nur (24:56): 

         

         

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan 

taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. 

 

b. Kharaj atau kontrak, sewa-menyewa atau menyerahkan 

adalah pajak atas tanah atau hasil tanah yang dipungut 

kepada non- muslim, dimana para pengelola wilayah 

taklukan harus membayar kepada negara islam. Perbedaan 

antara Kharaj dan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu, Kharaj 

ditentukan berdasar tingkat produktivitas pada tanah bukan 

berdasarkan pada Zoning. Hal ini berarti bahwa, bisa jadi 

untuk tanah yang berdekatan sekalipun misalnya di satu 

sisi ditanami anggur dan sisi lain ditanami oleh kurma, 

maka mereka harus membayar Kharaj yang berbeda. Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 267: 

                

                   

               

             

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 

dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 
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mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji”. 

 

c. Pajak jizyah, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh 

orang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan 

perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, 

dan tidak wajib militer. Jumlah yang harus dibayarkan 

sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang 

Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. AT-

Taubah ayat 29 : 

              

              

              

               

 Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 

Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak 

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 

(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, 

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam Keadaan tunduk”. 

 

d. Khums, menurut para ulama Syi’i bahwa sumber 

pendapatan apa pun harus dikenakan sebesar 20%, 

sedangkan menurut ulama Sunni, bahwa itu hanya berlaku 

untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Khums 

bukanlah hasil dari perang saja, namun juga barang temuan 

atau barang tambang. Seperti firman Allah SWT, dalam 
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QS. Al-Anfal ayat 1 : 

                 

               

            

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang 

(pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta 

rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul oleh sebab 

itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah 

perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada 

Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang 

beriman." 

 

C. Konsep Pajak  

1. Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Pajak  

a. Pengertian Pajak 

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
53

 

Menurut Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah 

iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum.
54

 

                                                     
53Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Pasal 1 
54Waluyo dan Wirawan, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 

2015), 5. 
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Pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut secra 

teratur dan dilindungi peraturan perundang-undangan oleh 

pemegang otoritas kekuasan dalam suatu wilayah dalam 

jangka waktu tertentu dan penggunaanya dikendalikan oleh 

otoritas kekuasan tanpa membuat pertanggungjawaban 

secara langsung kepada pemberi pajak.
55

 

Dari definisi pajak diatas baik dapat disimpulkan 

bahwa pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara 

yang bersifat paksakan sesuai peraturan pemerintah untuk 

pembiayaan negara dan dan pembangunan nasional.  

 

b.  Fungsi Pajak 

Salah satu unsur dalam pembiayaan Negara adalah 

dengan adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai 

berikut:
56

    

1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) digunakan untuk pendanaan rutin seperti 

belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, 

pembangunan dan juga sebagai tabungan Pemerintah 

Daerah. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pemerintah Daerah mengatur pertumbuhan 

ekonomi melalui kebijaksanaan Pajak Daerah. Pajak 

berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kewajiban pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, 

artinya pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat 

untuk menjalankan perannya. Peran pemerintah dalam 

arti luas adalah mengatur kegiatan prosedur dan 

konsumen mencapai tujuan masing-masing.  

 

                                                     
55Roristua Pandiangan, Hukum Pajak, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10. 
56 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2013), 1. 
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a. Manfaat Pajak 

Sebagai sumber pendapatan negara yang utama, 

manfaat Penerimaan pajak juga mendukung kegiatan 

pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan 

dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas 

rutin negara dan melaksanakan pembangunan serta melunasi 

hutang-hutang negara.
57

 

 

2. Sistem dan Syarat Pemungutan Pajak 

a. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak 

pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem 

pemungutan antara lain:
58

 

1) Official Assesment System 

Official Assesment System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk 

menentukan jumlah pajak tentang yang harus dibayar 

wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 

1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi 

dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini 

adalah: 

a) Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau 

aparatur perpajakan. 

b) Hutang  pajak baru akan timbul setelah petugas pajak 

atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). 

c) Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif 

ketika melakukan penyetoran pajak terutang 

                                                     
57 Sari Wiyati,dkk ,”Pengaruh Presepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan dan 

Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  Pada KPP Pratama 

Surakarta”, Jurnal Edunomika, Vol.03 No.01 (2019): 75. 
58 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Indeks, 2013), 

49. 
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berdasarkan ketetapan SKP. 

 

2) Self Assesment System 

Self Assesment System adalah sistem pemungutan 

yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk 

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, 

sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada 

Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau 

aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan 

keterangan dan pengawasan. System ini mulai diterapkan 

bersama dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 

setelah diterbitkan Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 

mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri system 

peungutan pajak ini, yaitu: 

a) Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak 

terutang. 

b) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas 

pajak atau aparatur pajak pada saat wajib pajak 

terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang 

atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi 

tidak dibayar. 

c) Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus 

dibayar. 

3) Witholding System 

Witholding System adalah system pemungutan 

pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain 

atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau 

memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak 

lain selain pemerintah dan wajib pajak. 
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b. Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbukan hambatan 

atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-

syarat pemungutan pajak sebagai berikut:
59

  

1) Syarat keadilan 

 Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam 

peraturan maupun realisasinya pelaksanaannya. 

2) Syarat yuridis 

 Pemugutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang 

ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang 

menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara 

maupun warganya. 

3) Syarat ekonomis 

 Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi 

rakyatnya, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila 

justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4) Syarat finansial 

 Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa 

biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil 

pemungutannya. 

5) Syarat sederhana 

 Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana 

mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan 

kewajiban wajib pajak. 

 

3. Macam-Macam Pajak   

a. Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya 

1) Pajak Langsung Pajak Langsung adalah pajak yang harus 

dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung  Pajak Tidak Langsung adalah 

pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

                                                     
59 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2008), 2. 
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dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

b. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat 

Menurut sifat, Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: 

1) Pajak Subjektif  Yaitu pajak yang pengenaannya 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau 

pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). 

2) Pajak Objektif  Yaitu pajak yang pengenaannya 

memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, 

perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya 

kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan 

keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

 

c. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga/ Wewenang Pemungut 

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga 

pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
60

 

1) Pajak Pusat  

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 

Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar 

dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak- Kementerian 

keuangan.  Segala pengadministrasian yang berkaitan 

dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk 

                                                     
60 Triska Rahayu,dkk, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran 

dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Mainest Gaya Kreatif”, 

Jurnal Ekonomi Bisnis Terapan, Vol.15 No.1 (2019): 2. 
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pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak 

daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan 

Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya 

yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak-

pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak 

meliputi: 

a) Pajak Penghasilan (PPh)  

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang 

dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan 

itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, 

hadiah, dan lain sebagainya. 

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

PPN adalah pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di 

dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). 

Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang 

mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang 

dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang- undang 

PPN. 

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Selain dikenakan PPN, atas konsumsi Barang 

Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga 

dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang 

Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: 

(1) Barang tersebut bukan merupakan barang 

kebutuhan pokok; atau  
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(2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

tertentu; atau 

(3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh 

masyarakat berpenghasilan tinggi; atau 

(4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan 

status; atau 

(5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan 

moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban 

masyarakat. 

d) Bea Meterai  

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas 

pemanfatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta 

notaris, serta kwitansi pembayaran,surat berharga, dan 

efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas 

jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 

e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  

PBB adalah pajak yang dikenakan atas 

kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau 

bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun 

demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 januari 2014, PBB 

pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. 

Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan 

masih tetap merupakan Pajak Pusat. 

 

2) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh 

Pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber 

utama APBD dipergunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun 

pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah baik Provinsi maupun 
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Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
61

 

a) Pajak Provinsi: 

(1) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor. 

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan 

bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi 

karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan kedalam badan usaha. 

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor adalah 

semua jenis bahan bakar cair atau gas yang 

digunakan untuk kendaraan bermotor. 

(4) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

permukaan 

(5) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok 

yang dipungut oleh pemerintah. 

 

b) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:  

(1) Pajak Hotel, 

(2) Pajak Restoran 

(3) Pajak Hiburan 

(4) Pajak Reklame 

(5) Pajak Penerangan Jalan 

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

(7) Pajak Parkir 

(8) Pajak Air Tanah 

(9) Pajak sarang Burung Walet 

(10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan 

perkotaan 

                                                     
61M.Zahari Ms, “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Sarolangon”, Jurnal Eksis, Vol. 7 No. 2 (2016): 

136. 
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(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau 

Bangunan. 

 

4. Pajak Hiburan  

a. Pengertian Pajak Hiburan 

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan 

hiburan.
62

 Hiburan adalah semua jenis tontonan, 

pertunjukkan, permainan ataupun keramaian yang dinikmati 

dan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak 

mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang 

ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penyelenggara 

otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk 

mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak 

Kabupaten atau Kota.
63

 

 

b. Objek dan Subjek Pajak Hiburan 

Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan 

dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud meliputi: 

1) Tontonanan film 

2) Pagelaran kesenian, musik, tari dna busana 

3) Kontes kecantikan 

4) Kontes binaraga dan sejenisnya 

5) Pameran 

6) Diskotik, karaoke, dan sejenisnya 

7) Sirkus, akrobat dan sulap 

8) Permainan bilyar, golf dan bowling 

9) Pacuan kuda dan kendaraan bermotor 

10) Permainan ketangkasan 

11) Panti pijat dan spa 

12) Refleksi dan pusat kebugaran 

13) Pertandingan olahraga 

 

                                                     
62 Roristua Pandiangan, Hukum Pajak, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015),  

199. 
63 Yulia Priskila.L, “Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan 

di Kota Manado”, Jurnal Emba, Vol.1 No.3 (2013): 1049-1059. 
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Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan 

Yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan 

adalah orang pribadi aatau Badan yang menyelenggarakan 

hiburan.  

 

c. Dasar Pengenaan Pajak  

Dasar pengenaan Pajak hiburan adalah jumlah uamg 

yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya 

diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma 

diberikan diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

 

d. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan Kota Bandar Lampung 

sesuai Perda sebagai berikut:
64

 

1) Tontona film sebesar 20% 

2) Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana sebesar 30% 

dari harga tanda masuk 

3) Kontes kecantikan sebesar berkelas lokal/tradisional 0%, 

dan sebesar 35% yang berkelas internasional 

4) Kontes binaraga dan sejenisnya ssebesar 35% yang 

berkelas internasional 

5) Pameran yang bersifat komersial sebesar 0% 

6) Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 

30% 

7) Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 0% 

8) Permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 30%-35% 

9) Pacuan kuda 0%,  dan 35% yang berkelas internasional 

10) Balapan kendaraan bermotor sebesar 30% 

11) Permainan ketangkasan sebesar 30% 

12) Panti pijat dan spa sebesar 35% 

13) Refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center) sebear 30% 

14)  Pertandingan olahraga sebesar 0% dan 30% yang 

berkelas internasional 

                                                     
64 https://djpk.kemenkeu.go.id Kota Bandar Lampung 2019 (diakses pada 

30 Desember 2021 pukul 15.12). 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Adapun 

yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud 

diatas adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam 

rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional 

daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan. 

 

5. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Pengertian dan Unsur Pajak 

Pengertian pajak menurut syariat, secara etimologi 

pajak pajak dalam bahasa Arab disebut dharibah, yang 

artinya mewajibkan, menetapakan, memukul, menentukan, 

mebebbankan dan lain-lain.Dharibah dalam pengunaannya 

mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai 

ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut 

sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan 

bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni 

secara wajib.
65

 

Berikut firman Allah SWT yang menjelaskan 

tentang jizyah yakni dalam Q.S At-Taubah ayat 29: 

 

              

              

              

               

                                                     
65 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), 27. 
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Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman 

kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan 

mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh 

Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama 

yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk”. (Jizyah ialah pajak per kepala yang 

dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang 

bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri 

mereka). 

 

Sedangkan menurut bahasa, Abdul Qadim Zallun 

berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan 

oleh Allah SWT terhadap umat Muslim untuk membiayai 

kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan 

kepada mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang 

atau harta.
66

 

Pengertian Pajak menurut Yusuf Qardhawi, adalah 

kewajiban yang sudah ditetapkan kepada para wajib pajak, 

yang harus dibayarkan kepada Negara sesuai dengan 

ketentuan, tanpa mengharapkan prestasi kembali dari 

Negara, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi 

sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan 

lain yang ingin dicapai oleh Negara.
67

 

Terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur 

penting dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu : 

1) Diwajibkan oleh Allah Swt 

2) Objeknya adalah harta (al-mall) 

3) Subjeknya Kaum Mukmin yang kaya saja, dan tidak 

termasuk non Muslim. 

                                                     
66 Andul Qadim Zallun, Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah, Dar Al-Ilmi 

Lialayin, Ce. II, 1408 H/1988 M, Terjemah Oleh Ahmad S. dkk, Sistem Keuangan di 
Negara Syariah, (Bogor : Pustaka Thariq Izzah, 2002), 138. 

67 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), 72. 
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4) Tujuanya Hanya Untuk membiayai kaum muslim saja. 

5) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat. 

 

b. Karakteristik Pajak Dalam Ekonomi Islam  

Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut 

hukum ekonomi Islam, yang hal ini membedakannya 

dengan pajak konvensional yang selama ini sudah 

diterapkan dalam perpajakan di Indonesia, adalah sebagai 

berikut : 

1) Pajak (dharibah) bersifat temporer dan tidak bersifat 

kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal 

tidak ada harta atau kurang. Disaat baitul mal sudah 

terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. 

Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut, sekalipun 

tidak adalagi mustahik yang membutuhkan. Sedangkan 

pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya 

dipungut (abadi), 

2) Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk 

pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum 

muslim dan memiliki batas jumlah yang diperlukan 

untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

Sedangkan pajak menurut perspektif konvensional 

ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan 

agama, 

3) Pajak (dharibah) hanya diambil oleh kaum muslim, 

tidak untuk kaum non-muslim. Sedangkan menurut 

teori pajak konvensional pemungutan pajak tidak 

membedakan agama, dengan alasan tidak boleh adanya 

tindakan diskriminasi dalam pemungutannya, 

4) Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim 

yang kaya, tidak dipungut dari kaum yang tidak 

mampu.Sedangkan pajak dalam perspektif 

konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang 

miskin, contohnya PBB. 

5) Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah 

pembiayaan yang diperlukan, tidak bisa lebih dari itu, 
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6) Pajak (dharibah) dapat dihapus jika sudah diperlukan 

kembali. Tetapi, menurut teori pajak konvensional 

pajak tidak akan dihapus, karena itu adalah sumber dari 

penerimaan.
68

 

 

c. Prinsip- prinsip Ekonomi Islam  

1) Tauhid (Ketuhanan) 

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang 

berlandaskan nilai tauhid adalah pemungutan pajak 

dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan 

umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah 

kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil 

Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada 

atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan 

tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan 

yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh 

mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan 

Setiap pendapatan negara dalam Islam harus 

diperoleh sesuai dengan hukum syara’ dan juga harus 

disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’. Prinsip 

ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri sebelum 

memungut pajak adalah adanya nash (Al-Quran dan 

Hadist) yang memerintahkannya, sebagaimana firman 

Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 188: 

                 

                 

        

                                                     
68 Nur Kholis, “Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Islam”,  Jurnal Ekbis, Vol.5 No.1 (2010): 19-20. 
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Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan 

harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan 

jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain 

itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui”. 

 

2) Keadilan (Adl)  

Keadilan dalam Islam  berarti “Tidak mendzalimi 

dan tidak pula didzalimi”. Konsep keadilan dalam Islam 

mengandung nilai ukhuwah didalamnya. Tanpa 

keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai 

golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi 

golongan yang lainnya sehingga akan terjadi eksploitasi 

manusia atas manusia sehingga kondisi ini tidak akan 

menunjukkan adanya nilai keseimbangan dalam 

bersaing di dalamnya.  

Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan 

adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin 

bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang 

mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. 

Yang menjadi prinsip penting disini adalah pajak dan 

zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim 

maupun non-Muslim. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 21: 

               

                   

              

Artinya:“Kehidupan dunia dijadikan indah dalam 
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pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina 

orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang 

bertakwa itu lebih mulia daripada di hari kiamat dan Allah 

memberi rezeki kepada yang dikehendaki-Nya tanpa batas”. 

 

3) Khalifah (Pemimpin)  

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman bahwa 

manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi 

artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. 

Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah 

pemimpin. Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah 

pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban 

terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua 

manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, 

pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Fungsi 

utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi 

antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar 

kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau 

dikurangi. 

Pemimpin dalam sistem perpajakan Indonesia 

adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah 

naungan Kementrian Keuangan Indonesia. Menkeu 

menyebutkan bahwa betapa pentingnya peranan DJP 

terutama level pimpinannya bagi keseluruhan 

kehidupan republik Indonesia yang sangat menentukkan 

maju mundurnya republik ini. Adapun dalam 

mengemban  tugas, DJP menyelenggarakan fungsi 

yaitu:
69

 

a) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan; 

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; 

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang perpajakan; 

d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

perpajakan; dan 

                                                     
69 https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0 (diakses pada 20 Januari 2022 

pukul 08.40). 

https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0
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e) Pelaksanaan administrasi DJP 

 

4) Nubuwwah (Kenabian) 

Allah mengutus para nabi dan rasul untuk 

memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang 

bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan 

mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal 

muasal segala, yaitu Allah. Kegiatan ekonomi dan 

bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip 

yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat 

Rasul yang harus diteladani, yaitu: siddiq (benar, jujur), 

amanah (bertanggungjawab, credible), fatanah (cerdas, 

bijaksana, intelek) dan tabligh (komunikatif, terbuka, 

ahli marketing). 

 

5) Ma’ad (Hasil/Return)  

Ma’ad (Hasil), Implikasi nilai ini adalah dalam 

perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku 

bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia 

(laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala). Hidup 

manusia tidak hanya di dunia, karena kita semua akan 

kembali kepada Allah. Perbuatan baik akan dibalas 

dengan kebaikan berlipat-lipat, perbuatan jahat akan 

mendapat hukuman yang setimpal. Prinsip ini menjadi 

motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak 

hanya laba dunia tetapi meliputi laba akhirat. Karena itu 

konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam.
70
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