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ABSTRAK 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target dan 

berfluktuatif yang disebabkan masih belum tergalinya potensi PAD 

secara maksimal merupakan permasalahan yang harus diperhatikan 

oleh pemerintah daerah. Pajak hotel, pajak parkir dan retribusi 

pelayanan kebersihan merupakan jenis pajak dan retribusi daerah yang 

potensinya semakin berkembang di Kota Bandar Lampung. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain apakah terdapat 

pengaruh secara parsial maupun simultan variabel pajak hotel, pajak 

parkir dan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2009-

2020? Bagaimana pajak hotel, pajak parkir dan retribusi pelayanan 

kebersihan/ persampahan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dalam perspektif ekonomi Islam? Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan 

pajak hotel, pajak parkir dan retribusi pelayanan kebersihan/ 

persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar 

Lampung tahun 2009-2020 dan untuk mengetahui pajak hotel, pajak 

parkir dan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan ditinjau dalam 

perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder yang diambil dari BPPRD Kota Bandar Lampung dan 

dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial variabel pajak hotel 

(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (Y) Kota 

Bandar Lampung tahun 2009-2020. Sedangkan variabel pajak parkir 

(X2) dan retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan (X3) secara 

parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (Y) 

Kota Bandar Lampung tahun 2009-2020. Secara simultan variabel 

pajak hotel (X1), pajak parkir (X2), dan retribusi pelayanan 

kebersihan/persampahan (X3) berpengaruh terhadap PAD Kota 

Bandar Lampung tahun 2009-2020. Ditinjau dalam ekonomi Islam 
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pemungutan pajak hotel, pajak parkir dan retribusi pelayanan 

kebersihan/persampahan diperbolehkan karena banyak memberikan 

manfaat pada pembangunan ekonomi, dengan pemungutan yang 

dilaksanakan secara adil dan selaras dengan spirit Islam. 

 

Kata Kunci: PAD, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Retribusi 

Pelayanan Kebersihan/Persampahan 
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ABSTRACT 

 

 

Regional Original Revenue (PAD) is a source of regional revenue 

originating from regional taxes, regional levies, the results of 

regionally owned companies, and other legitimate regional original 

revenues. The realization of Regional Original Revenue that does not 

reach the target and fluctuates due to the fact that the potential for 

PAD has not been fully explored is a problem that must be considered 

by the regional government. Hotel taxes, parking taxes and cleaning 

service fees are types of regional taxes and levies whose potential is 

growing in Bandar Lampung City. 

The formulation of the problem in this study, among others, is 

there a partial or simultaneous effect of hotel tax variables, parking 

taxes and cleaning/waste service levies on Bandar Lampung City 

Original Revenue (PAD) in 2009-2020? How are hotel taxes, parking 

taxes and cleaning/garbage service levies as a source of Regional 

Original Income (PAD) in the perspective of Islamic economics? This 

study aims to determine the effect of partially or simultaneously hotel 

tax, parking tax and cleaning/garbage service levies on Bandar 

Lampung City Original Revenue (PAD) in 2009-2020 and to find out 

hotel taxes, parking taxes and cleaning/garbage service levies 

reviewed. in the perspective of Islamic economics. The research 

method used is a quantitative research approach using secondary 

data taken from BPPRD Bandar Lampung City and analyzed using 

multiple linear regression analysis. 

Based on the results of the study partially the hotel tax variable 

(X1) has a positive and significant effect on PAD (Y) in Bandar 

Lampung City in 2009-2020. While the parking tax variable (X2) and 

the cleaning/garbage service retribution (X3) partially have no 

positive and significant effect on PAD (Y) Bandar Lampung City in 

2009-2020. Simultaneously, the hotel tax (X1), parking tax (X2), and 

cleaning/garbage service levies (X3) have an effect on the PAD of 

Bandar Lampung City in 2009-2020. In Islamic economics, the 

collection of hotel taxes, parking taxes and levies on cleaning/garbage 

services is allowed because they provide many benefits to economic 
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development, with collections that are carried out fairly and in 

harmony with the spirit of Islam. 

 

Keywords: PAD, Hotel Tax, Parking Tax, Cleaning/Waste Service 

Retribution 
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MOTTO 

 

 

ُۡۡخزۡ  ٍٞ تََكَۡسَك َۡصهَىَٰ ٌَّ ۡإِ ۡۖ ِهى   ٍ َۡعهَ ٍِهىۡبِهَاَۡوَصمِّ َۡوتَُزكِّ َۡصَذقَٗتۡتُطَهُِّشهُى  نِِهى  َىَٰ ۡأَي   ٍ ِي

ۡوَۡ ۡۗ ُۡٱنَّهُى  ٌٍعَۡعهٌٍِىّۡۡللَّ ًِ ٣٠١َۡۡس

“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 [9] : 103) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Parkir 

dan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan terhadap 

Pendapatn Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2020”. Sebelum 

sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, penulis 

terlebih dahulu menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini. Penegasan tersebut dilakukan untuk 

menghindari kesalahpahaman dikalangan pembaca dan juga 

sebagai proses penekanan terhadap pokok pembahasan yang akan 

dibahas. 

1. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan 

nilai antara satu variabel dengan variabel lain.
1
 

2. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan 

yang disediakan oleh hotel.
2
 

3. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas 

penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang 

pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan 

garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
3
 

4. Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan adalah 

retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan 

jasa pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah.
4
 

                                                           
1 Sugiyono, Penelitian Administrative (Bandung: Alfabeta, 2001), 7. 
2 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 299. 
3 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 

Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 49. 
4 ―Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 

Retribusi Jasa Umum,‖ . 
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5. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah 

yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
5
 

6. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah 

wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat 

seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi 

dengan pandangan yang luas.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 

nilai Al-Qur`an dan Sunnah.
7
 

Berdasarkan penegasan dari istilah judul di atas, maka dapat 

dipahami bahwa secara keseluruhan yang dimaksud judul ini 

adalah Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Retribusi 

Pelayanan Kebersihan/Persampahan Kota Bandar Lampung 

dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2020. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 

Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi 

daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya 

kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan 

berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di 

dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya 

pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan 

pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

                                                           
5  Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 13. 
6 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 249. 
7 Sukarno Wibowo, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 29. 
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Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari 

sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat. 

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat 

penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan 

daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan 

daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang 

melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana 

dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen pendapatan daerah 

terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-

lain pendapatan yang sah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber 

penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan 

daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8
 

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka 

pembangunan daerah. berdasarkan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampaun keuangan 

daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang 

semakin terintegritas dengan perekonomian nasional dan 

internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

menjadi sangat penting. Semakin besar penerimaan dan 

persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan 

daerah, maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri.  

Pemerintah kota Bandar Lampung dalam usaha untuk 

mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya 

untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut 

dilakukan dengan memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan 

Asli Daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti 

dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Berikut data 

                                                           
8 Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, 13. 
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pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung Tahun 2009-2020. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2020 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

(%) 

2009 72.009.309.841 85.626.773.522 118,91 

2010 84.167.470.269 87.711.803.840 104,21 

2011 156.796.491.183 163.425.364.517 104,23 

2012 292.272.049.972 298.696.062085 102.20 

2013 418.111.740.815 367.280.104.011 87,84 

2014 495.200.463.931 394.646.889.446 79,69 

2015 769.108.142.606 397.547.326.856 51,69 

2016 757.745.187.987 483.379.398.034 63,79 

2017 994.795.696.600 612.809.680.623 61,60 

2018 864.895.980.850 551.721.096.660 63,79 

2019 980.696.787.660 634.021.673.209 64,65 

2020 1. 293.984.594.971 523.565.472.303 40,46 

Sumber: BPPPRD Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terdapat permasalahan terkait 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar 

Lampung, di mana berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa 

pada tahun 2009-2012 realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Bandar Lampung mampu melebihi target yang telah 

ditetapkan, namun sejak tahun 2013-2020 tingkat persentase 

realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung tidak 

ada yang mencapai target dan terus berfluktuatif.  

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target 

dan berfluktuatif merupakan permasalahan yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Masih 

belum tergalinya potensi PAD merupakan salah satu faktor 

penyebab tidak tercapainya target PAD.
9
 Sumber Pendapatan 

                                                           
9 Aji R Ramadhani dan Fidiani, ―Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum 

dan Sesudah Pajak Online,‖ Jurnal Ekonomi XXIII, no. 03 (2018): 273. 



5 

 

 
 

Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari 

dalam wilayah yang bersangkutan. Proporsi PAD dalam seluruh 

penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan 

penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini 

menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali 

potensi keuangan daerah agar dapat ditingkatkan, maka daerah 

dituntut untuk lebih kreatif dan aktif dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerahnya, salah satunya melalui penerimaan 

pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama penghasilan 

PAD. 

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi 

daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak dan 

retribusi daerah yang senyatanya dan menggunakan sistem dan 

prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai 

dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan 

retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan 

realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem 

dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan 

prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan 

dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah. 

 Pajak daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dan Pembangunan Daerah.
10

  

Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensinya 

semakin berkembang di Kota Bandar Lampung seiring dengan 

semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa 

dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.. Kota 

Bandar Lampung diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat 

besar pada sektor hotel. Hal tersebut didukung dengan data 

lapangan yang menunjukkan bahwa ketersediaan atau jumlah 

hotel yang ada di Kota Bandar Lampung semakin bertambah 

                                                           
10 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi, 2011), 68. 
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setiap tahunnya. Berikut data jumlah hotel yang terdapat di Kota 

Bandar Lampung. 

Tabel 1.2 

Jumlah Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2020 

Tahun  Jumlah Hotel 

2013 62 

2014 62 

2015 65 

2016 65 

2017 66 

2018 86 

2019 112 

2020 118 

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah hotel di 

Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat terdapat sebanyak 118 hotel 

di Kota Bandar Lampung.  

Ketersediaan hotel yang semakin bertambah tersebut 

menunjukkan tingkat daya tarik investasi di Kota Bandar 

Lampung. Banyaknya hotel dapat menunjukan perkembangan 

kegiatan ekonomi Kota Bandar Lampung dan peluang-peluang 

yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh 

konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan 

penghasilan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

bentuk Pajak Daerah.  

Meskipun memiliki potensi yang sangat tinggi, terkadang 

antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai 

dengan yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandar 

Lampung. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala atau 

hambatan dalam rangka pemungutan pajak hotel, seperti pada 

tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel sangat jauh dari 

angka target yang telah ditetapkan padahal jumlah hotel yang ada 

pada tahun tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Berikut 
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data pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kota Bandar Lampung 

tahun 2009-2020. 

Tabel 1.3 

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bandar Lampung 

Tahun 2009-2020 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase(%) 

2009 5.100.000.000 5.139.059.982 100,77 

2010 5.954.342.000 6.642.066.164 111,55 

2011 8.850.442.000 10.464.084.252 118,23 

2012 10.221.724.192 10.530.259.469 103,02 

2013 15.000.000.000 12.335.668.039 82,24% 

2014 16.000.000.000 16.020.176.880 100,13% 

2015 20.000.000.000 15.243.130.946 76,22 

2016 21.000.000.000 18.586.994.392 88,51 

2017 22.000.000.000 20.726.154.355 94,21 

2018 22.500.000.000 27.229.417.356 121,02 

2019 42.000.000.000 33.460.819.390 79,67 

2020 42.000.000.000 22.250.398.342 52,98 

Sumber: BPPPRD Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas setiap tahunnya penerimaan 

pajak hotel cenderung mengalami peningkatan. Realisasi 

penerimaan pajak hotel yang terkecil terjadi pada tahun 2009 

yaitu sebesar Rp 5.139.059.982, sedangkan realisasi penerimaan 

pajak hotel yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 

Rp 33.460.819.390 

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu daerah yang 

memiliki potensi beraneka ragam, mulai dari transportasi, 

industri, pusat perbelanjaan, sampai pariwisata yang di mana 

harus ditopang dengan ketersediaan tempat untuk lahan parkir 

yang pada akhirnya dapat memperkuat penerimaan daerah. Untuk 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah serta 

memperkuat struktur penerimaan daerah, maka harus dilakukan 

upaya-upaya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah 

khususnya pengelolaan pajak parkir di kota Bandar Lampung. 
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Parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang 

mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan 

dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir 

pada saat ini sangatlah diperlukan untuk menjaga keamanan 

kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja namun, 

untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Namun pada 

kenyataannya masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak parkir. Hambatan-hambatan tersebut salah 

satunya yaitu dalam penetapan penganggaran pajak parkir tidak 

sebanding dengan potensi pajak parkirnya. Selain itu, potensi 

pajak parkir juga masih perlu digali lagi dikarenakan masih 

banyaknya objek tempat-tempat parkir yang ilegal dan belum 

didaftarkan oleh pemilik usahanya. Berikut data pertumbuhan 

penerimaan pajak hotel Kota Bandar Lampung tahun 2009-2020. 

Tabel 1.4 

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Bandar Lampung 

Tahun 2009-2020 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2009 4.369.360.000 2.398.166.485 54,89 

2010 4.369.360.000 2.224.495.000 50,91 

2011 4.369.360.000 3.244.903.544 74,26 

2012 5.369.360.000 3.514.692.000 65,46 

2013 5.369.360.000 2.936.433.526 54,69 

2014 5.369.360.000 3.034.574.324 56,52 

2015 6.369.360.000 3.146.510.364 49,40 

2016 6.369.360.000 4.070.125.335 63,90 

2017 6.369.360.000 4.625.054.848 72,61 

2018 7.369.360.000 6.027.330.636 81,79 

2019 10.369.360.000 8.958.509.717 86,39 

2020 10.569.360.000 6.483.437.789 61,34 

Sumber: BPPPRD Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel di atas realisasi penerimaan pajak parkir 

yang terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 

2.224.495.000. Sedangkan realisasi penerimaan pajak parkir yang 

tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 8.958.509.717. 
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Selain pajak sumber Pendapatan Asli Daerah juga berasal dari 

retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan.
11

 

Menurut Marihot P. Siahan, retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun satu 

badan.
12

 Sedangkan menurut Ahmad Yani, daerah provinsi, 

kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi 

sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis 

retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan 

aspirasi masyarakat.
13

 

 Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan 

bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang peranan dan 

kontribusinya sangat penting dalam menunjang pembangunan 

daerah. Salah satu dari retribusi daerah tersebut yaitu retribusi 

jasa umum di bidang pelayanan kebersihan / persampahan. 

Meskipun retribusi ini bukan penerimaan retribusi yang utama, 

tetapi retribusi pelayanan kebersihan/persampahan di Kota 

Bandar Lampung memiliki peran penyumbang khususnya dalam 

penerimaan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah.  

Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi 

Lampung memiliki potensi yang cukup baik dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. Dengan memiliki potensi daerah yang 

dapat digali, hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Bandar Lampung. Salah satu sumber pendapatan 

daerah yang dapat di optimalkan oleh pemerintah daerah adalah 

                                                           
11 ―Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah, Pasal 1 ayat 26,‖ 
12 Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, 15. 
13 Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, 

52. 
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hasil dari Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan. Berikut 

data pertumbuhan penerimaan retribusi pelayanan kebersihan/ 

persampahan Kota Bandar Lampung tahun 2009-2020. 

Tabel 1.5 

Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan/ 

Persampahan Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2020 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2009 516.840.000 441.664.700 85,45 

2010 620.208.000 483.283.250 77,92 

2011 707.037.120 385.203.600 54,48 

2012 707.037.120 726.985.000 102,82 

2013 1.000.000.000 905.386.000 90,54 

2014 1.500.000.000 1.242.446.000 82,83 

2015 1.500.000.000 1.263.693.000 84,25 

2016 1.500.000.000 1.215.734.000 81,05 

2017 1.500.000.000 1.224.495.000 81,63 

2018 1.500.000.000 1.114.336.000 74,29 

2019 1.500.000.000 1.514.692.000 100,98 

2020 1.500.000.000 1.254.346.650 83,62 

Sumber: BPPPRD Kota Bandar Lampung 

 

Tabel 1.5 di atas menjelaskan tentang target dan realisasi 

retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan Kota Bandar 

Lampung dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir. Dimana 

sejak tahun 2009-2020 realisasi retribusi pelayanan kebersihan/ 

persampahan cenderung stabil. Realisasi penerimaan retribusi 

pelayanan kebersihan/persampahan tertinggi terjadi pada tahun 

2019 yaitu sebesar Rp 1.514.692.000. Sedangkan realisasi 

penerimaan retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan terkecil 

terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp 385.203.600. 

Dalam ekonomi Islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, 

terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, Negara 

harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan 

memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap 

anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan 

minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan 
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pendidikan. Dengan demikian, Negara sebaiknya mengatur 

pemanfaatan sumber daya  ekonomi agar dapat terdistribusi 

secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota 

masyarakat yang terdzalimi baik oleh Negara maupun sesama 

anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber 

daya ekonomi tersebut. Berdasarkan hal tersebut Al-Quran telah 

menjelaskan pada surat An-Nahl (16) : 90.  

ۡ ٍِ َۡع هَىَٰ  ُ َۡوٌَ بَىَٰ قُش 
ۡٱن  ِۡري َۡوإٌِتَآي ِ ٍِ

َسَٰ ح  ِ َۡوٱۡل  ِل َعذ 
ۡبِٱن  ُيُش ٌَۡأ  َ ۡٱّللَّ ٌَّ ۞إِ

َشآِءۡوَۡ فَح  ۡٱن  ٌَ ۡتََزكَُّشو ۡنََعهَُّكى  ٌَِۡعظُُكى  ًِِۚ
بَغ  َُكِشَۡوٱن  ًُ ٠٠ۡۡٱن 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 

(QS. An-Nahl [16] : 90) 

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan hambanya untuk 

berbuat adil dan berbuat baik dengan sesama manusia. Ayat 

tersebut juga memerintahkan untuk memberi orang-orang yang 

masih memiliki hubungan kekerabatan sesuatu yang mewujudkan 

silaturahmi dan kebaikan bagi mereka dan melarang dari setiap 

perbuatan buruk, baik ucapan maupun perbuatan. 

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas melatarbelakangi 

peneliti untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Kebersihan/ 

Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2009-2020. 

Alasan peneliti mengambil tahun penelitian 12 tahun terakhir 

dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki oleh peneliti.  

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok-

pokok permasalahan, peneliti hanya memfokuskan penelitian 

pada pengaruh variabel independen yakni pajak hotel, pajak 

parkir dan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan terhadap 

variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Bandar Lampung tahun 2009-2020. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Apakah Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Retribusi Pelayanan 

Kebersihan/Persampahan secara parsial berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

tahun 2009-2020? 

2. Apakah Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Retribusi Pelayanan 

Kebersihan/Persampahan secara simultan berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

tahun 2009-2020? 

3. Bagaimana Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Retribusi 

Pelayanan Kebersihan/Persampahan sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

dalam perspektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan 

Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan secara parsial 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

tahun 2009-2020? 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan 

Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan secara 

simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung tahun 2009-2020? 

3. Untuk mengetahui Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Retribusi 

Pelayanan Kebersihan/Persampahan sebagai salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

dalam perspektif ekonomi islam? 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Untuk digunakan sebagai literatur dan menambah ilmu 

pengetahuan penulis serta pembaca mengenai teori yang 

berkaitan dengan pengaruh pajak hotel, pajak parker dan 

retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. 

2. Secara Praktis  
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a. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPPRD) Kota Bandar Lampung  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah dalam sektor pajak hotel, pajak parkir dan 

retribusi pelayanan kebersihan/persampahan.  

b. Bagi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

peneliti – peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk 

penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan objek 

penelitian yang sama. 

c. Bagi Penulis (Peneliti)  

Penelitian ini digunakan untuk mencapai gelar 

sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta 

untuk menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan bagi penulis. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, 

menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang 

telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Teguh Erawati dan Miftah Hurohman dengan judul 

―Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi 

kasus di Kabupaten Bantul periode 2013-2015)‖. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan 

retribusi pelayanan persampahan / kebersihan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Bantul baik secara parsial maupun 

simultan. Metode penelitian menggunakan analisis regresi 

linier berganda meliputi uji F dan uji t. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pajak hotel dan retribusi persampahan/ 
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kebersihan secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah. Secara simultan pajak hotel dan retribusi 

persampahan/kebersihan secara bersama-sama berpengaruh 

positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
14

 

2. Betria S. R. Manopo dengan judul ―Evaluasi Penerimaan 

Retribusi Kebersihan dan Pajak Parkir Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Manado‖ Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi 

kebersihan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah 

(PAD) di Kota Manado. jenis penelitian yaitu penelitian 

kualitatif dan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis desktiptif kualitatif. Hasil 

penelitian yang diperoleh yaitu Kontribusi Retribusi 

Kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado 

pada tahun 2014 sampai dengan 2018 berkisar pada 1,22% 

hingga 1,83% dengan rata-rata kontribusi retribusi 

kebersihan sebesar 1,61% yang berarti tidak berkontribusi 

terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak parkir 

terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado pada tahun 

2014 sampai dengan 2018 berkisar pada 2,29% hingga 

3,47% dengan rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 2,7% 

yang berarti tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah.
15

 

3. Tuti Priyanti, et al. dengan judul ―Analisis Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD)  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009-2016‖. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak 

penerangan jalan, pajak reklame dan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

                                                           
14  Teguh Erawati dan Miftah Hurohman, ―Pengaruh Pajak Hotel, Pajak 

Penenrangan Jalan, Pajak Reklame, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul (Studi kasus di Kabupaten 

Bantul periode 2013-2015),‖ Akuntansi Dewantara 1, no. 2 (2017). 
15  Betria S. R. Manopo, Lintje Kalangi, dan Meily Y. B. Kalalo, ―Evaluasi 

Penerimaan Retribusi Kebersihan dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kota Manado,‖ Jurnal EMBA 8, no. 4 (2020). 
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Bantul baik secara parsial maupun simultan. Metode 

penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial terdapat 

pengaruh positif dan signifikan pada variabel pajak hotel 

terhadap variabel PAD. Sedangkan variabel pajak parkir 

secara parsial berpengaruh negatif dan tidsk signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara simultan 

terdapat pengaruh signifikan pada variabel pajak hotel, pajak 

reklame dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD).
16

 

4. Sri Layla Wahyu Istanti dengan judul ―Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak 

Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pati‖. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Metode 

penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak 

parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.
17

 

5. Nety Kumalasari dan Pipit Novila Sari dengan judul 

―Pengaruh Pemungutan Pajak Terhadap PAD Pada Kantor 

Retribusi Daerah Bandar Lampung‖. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pajak hotel dan pajak restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampungperiode 

2012-2018. Metode penelitian menggunakan analisis regresi 

                                                           
16  Tuti Priyanti, Ayu Noviani Hanum, dan Ery Wibowo, ―Analisis Pengaruh 

Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2016,‖ 

Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang 9, no. 1 

(September 2018). 
17  Sri Layla Wahyu Istanti, ―Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan 

Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati,‖ JAB 2, no. 

1 (2016). 
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linear berganda dengan menggunakan alat analisis uji t dan 

uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel 

berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap PAD 

Kota Bandar Lampung.
18

 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini 

terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Miftah 

Hurohman memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu 

pada variabel pajak hotel dan retribusi pelayanan kebersihan/ 

persampahan sebagai variabel bebasnya dan pendapatan asli 

daerah sebagai variabel terikatnya. Sedangkan perbedaan 

antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan 

variabel bebas, dimana pada penelitian ini peneliti 

menambahkan variabel pajak parkir. Perbedaan lainnya yaitu 

pada penelitian ini variabel dikaitkan dengan pandangan 

ilmu Ekonomi Islam, serta memiliki tempat dan tahun 

penelitian yang berbeda. 

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Betria S. R. Manopo terletak pada variabel yang diteliti 

yaitu retribusi kebersihan dan pajak parkir. Perbedaan antara 

kedua penelitian ini terletak pada metode penelitian yang 

digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan 

metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian 

ini juga terdapat penambahan variabel pajak hotel. Selain itu 

variabel penelitian yang dibahas dikaitkan dengan 

pandangan ilmu ekonomi islam, serta memiliki tempat dan 

tahun penelitian yang berbeda. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Priyanti, et al. memiliki 

persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel pajak 

hotel dan pajak parkir sebagai variabel bebasnya dan 

pendapatan asli daerah sebagai variabel terikatnya. 

Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak 

                                                           
18 Nety Kumalasari dan Pipit Novila Sari, ―Pengaruh Pemungutan Pajak terhadap 

PAD Pada Kantor Retribusi Daerah Bandar Lampung,‖ Jurnal Media Ekonomi 

(JURMEK) 26, no. 1 (2021). 
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pada penambahan variabel bebas, dimana pada penelitian ini 

peneliti menambahkan variabel retribusi pelayanan 

kebersihan / persampahan. Perbedaan lainnya yaitu pada 

penelitian ini variabel penelitian dikaitkan dengan 

pandangan ilmu Ekonomi Islam, serta memiliki tempat dan 

tahun penelitian yang berbeda. 

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sri Layla Wahyu Istanti terletak pada variabel bebas 

yang diteliti yaitu pajak hotel dan pajak parkir. Metode 

penelitian sama-sama menggunakan metode analisis regresi 

linear berganda. Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu 

pada penelitian ini terdapat penambahan variabel bebas 

retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan. Selain itu 

variabel penelitian dikaitkan dengan pandangan ilmu 

ekonomi islam, serta memiliki tempat dan tahun penelitian 

yang berbeda. 

5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nety Kumalasari dan Pipit Novila Sari terletak pada 

variabel bebas yang diteliti yaitu pajak hotel. Metode 

penelitian sama-sama menggunakan metode analisis regresi 

linear berganda. Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu 

pada penelitian ini terdapat penambahan variabel bebas 

pajak parkir dan retribusi pelayanan 

kebersihan/persampahan. Selain itu variabel penelitian 

dikaitkan dengan pandangan ilmu ekonomi islam, serta 

memiliki tahun penelitian yang berbeda. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bagian ini mencakup uraian ringkasan penulisan materi dalam 

penelitian ini. Sistematika penulisan yang akan disusun dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi 

dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 
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Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasr 

penelitian. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran yang 

sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian. Metode penelitian ini meliputi waktu dan 

tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasioanl 

variabel, instrumen penelitian, uji prasarat analisis dan uji 

hipotesis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran 

untuk pihak terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN

  



 
 

19 

 

BAB II 

TEORI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAN 

EKONOMI ISLAM 

 

 

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut 

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku. 

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat 

penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana 

suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan 

pembangunan daerah.
19

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan 

asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari 

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, retrebusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah.
20

 

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan 

yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur 

keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan 

keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan 

kegiatan pembangunan daerahnya.
21

 

                                                           
19  Siregar Baldric, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2017), 23. 
20 Undang-undang Pajak Lengkap (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 382. 
21 Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah dalam Pembangunan Nasional (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2017), 119. 
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Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
22

 Menurut Abdul Halim PAD adalah 

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 

asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan 

lainlain.
23

 

Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah dari 

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendaatan asli yang sahh. 

Sebagaiman yang disebutkan bahwa pendapatan asli daerah 

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai 

sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap 

pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi 

baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan 

pendapatannya.
24

 

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada pada daerah 

tersebut, dimana penerimaan PAD bersumber dari pajak 

daerah, retribusi daerah serta penerimaan pendapatan yang 

sah yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

 

2. Teori Pendapatan Asli Daerah 

Grand theory dalam penelitian ini adalah menggunakan 

Stakeholder Theory. istilah stakeholder pertama kali 

diperkenalkan oleh Standford Research Institute (RSI) pada 

tahun 1963. Freeman mendefinisikan bahwa stakeholder 

merupakan kelompok maupun individu yang dapat 

                                                           
22 Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, 

51. 
23  Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik : 

Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 101. 
24 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 23. 
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mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian 

tujuan organisasi.
25

 Stakeholder teori merupakan 

sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara 

keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta 

kepentingan terhadap organisasi. Sedangkan Byson 

mendefinisikan stakeholder ialah suatu individu, kelompok 

atau organisasi apapun yang dapat melakukan klaim 

terhadap sumber daya atau hasil dari organisasi atau 

dipengaruhi oleh hasil itu. Keberhasilan dalam organisasi 

publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut 

dapat menjamin kepuasan stakeholder utama (masyarakat 

sebagai stakeholder utama). Pemerintah selaku pemegang 

kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan 

aspek kepentingan rakyat selaku stakeholder. 
26

 

Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus 

mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, 

serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat guna 

mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Variabel 

pendapatan asli daerah memiliki hubungan dengan teori 

stakeholder dimana pemerintah daerah mengelola 

pendapatan hasil pajak dan retribusi serta investasi yang ada 

di daerah untuk mengembangkan potensi daerah serta 

mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. 

 

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah 

merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan 

tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu dengan 

menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang 

kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. 

                                                           
25 R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach (Boston: 

Cambridge University Press, 2010), 37. 
26 Ibid., 38. 
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Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai 

dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing. 

a. Pajak Daerah  

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dan 

bersifat memaksa orang pribadi atau badan yang 

diberikan kepada daerah berdasarkan undang-undang. 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena 

itu, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dan mewujudkan kemandirian suatu daerah, maka 

pemerintah daerah terus melalukan pemetaan dalam 

potensi dan perluasan objek pajak daerah. Meskipun 

demikian, penetapan tarif dan penarikan pajak 

dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi 

memperhatikan potensi daerah, pemerataan dan 

keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas 

pengelolaan pajak oleh pemerintahan daerah.
27

 

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu 

pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak 

provinsi terdiri dari:
28

 

1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas 

air  

2) Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di 

atas air  

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah 

tanah dan air permukaan.  

Jenis pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari:
29

 

1) Pajak Hotel  

2) Pajak Restoran  

3) Pajak Hiburan  

                                                           
27 Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 

Pembangunan Nasional, 106. 
28 Undang-undang Pajak Lengkap, 387. 
29 Ibid., 388. 
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4) Pajak Reklame  

5) Pajak Penerangan Jalanan  

6) Pajak Parkir 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang di 

Pisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal 

dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Undang-

undang nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dirinci menurut objek pendapatan yang mencangkup 

dagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik daerah BUMD, bagian laba atas penyertaan modal 

pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

maupun kelompok masyarakat. 

d. Lain - lain PAD yang sah  

Lain-lain PAD yang sah adalah hasil penjualan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, 

pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, serta komisi, 

potongan,ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

daerah.
31

 

 

  

                                                           
30 Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,  

63. 
31 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Malang: UB Press, 

2017), 18. 
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B. Konsep Pajak  

1. Gambaran Umum Pajak Daerah 

a. Definisi Pajak Daerah 

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari 

masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
32

 

Menurut Rachmat Soemitro mendefinisikan bahwa 

pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.
33

 Sedangkan Pajak 

Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah 

yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk kepntingan daerah demi kemakmuran 

rakyatnya.
34

 

Dari berbagai definisi di atas penulis menyimpulkan, 

pajak merupakan iuran wajib setiap rakyat kepada 

Negara dalam peranserta untuk memajukan dalam 

pembangunan daerah yang dasar pengenaannya 

berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatakan 

imbalan secara langsung setra dapat dipaksakaan 

kepada mereka yang melanggarnya. 

  

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

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Bogor: Ghallia Indonesia, 2012),  99. 
33 Rachmat Soemitro, Azas dan Dasar Perpajakan Erosco (Bandung, 2008), 1. 
34 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 12. 



25 

 

 
 

 

b. Teori Pengenaan Pajak  

Ada 5 teori pengenaan pajak, yaitu sebagai berikut:
35

  

1) Teori Bakti  

Teori ini menyatakan bahwa negara sebagai 

suatu organisasi yang bertugas menyediakan 

kepentingan umum. Pengambilan keputusan untuk 

melakukan tindakan yang dirasa perlu termasuk di 

dalamnya keputusan dalam bidang pajak. Sifat 

yang seperti ini merupakan hak mutlak negara 

dalam memungut pajak sedangkan rakyat sebagai 

tanda buktinya harus membayar. Pada teori ini 

dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada 

hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga 

Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari 

bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.  

2) Teori Asuransi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta 

benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu 

rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 

sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh 

jaminan perlindungan tersebut.  

3) Teori Kepentingan  

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut 

atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam 

memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh 

pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang 

harus dibayar. 

4) Teori Daya Pikul  

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak 

berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara 

kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan 

jasa ini harus dipikul oleh warga Negara yang 

                                                           
35  Anita Chandasari, ―Kontribusi Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah,‖ Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 5, no. 2 (2016). 
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menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa 

beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah 

mempertimbangkan daya pikul seseorang.  

5) Teori Asas Daya Beli  

Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari 

rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

Negara. Selanjutkan Negara akan menyalurkan 

kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

c. Landasan Hukum Pajak Daerah  

Dalam Undang-undang pajak daerah dan retribusi 

daerah terdapat perubahan pengertian pajak antara 

undang-undang lama dengan yang baru. Menurut UU 

No, 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang 

diselanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerinntah daerah dan pembangunan 

daerah.  

Undang-undang yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 

2009, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah 

komtribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dengan 

tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap 

jenis daerah. Berikut ini merupakan dasar pengenaan 

Pajak Provinsi :  
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1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas hasil 

perkalian dari dua unsur pokok nilai jual kendaraan 

bermotor. 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan 

atas nilai jual kendaraan bermotor.  

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan 

atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor 

sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.  

4) Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan 

air. 

5) Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan 

oleh pemerintah pusat terhadap rokok.  

Dibawah ini merupakan dasar pengenaan pajak 

kabupaten/kota:  

1) Pajak Hotel dikenakan dalam pajak dari jumlah 

pembayaran yang harus dibayar kepada hotel.  

2) Pajak Restoran akan dikenakan dalam pajak dari 

jumlah uang yang diterima oleh penyelenggaranya.  

3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang 

diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara hiburan.  

4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.  

5) Pajak Penerang Jalan dikenakan atas nilai jual 

tenaga listrik.  

6) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara 

tempat parkir.  

7) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air 

tanah.  

8) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual 

sarang burung wallet.  

9) PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai 

jual objek pajak (NJOP).  

10) BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak 

(NPOP). 
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d. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai fungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum. Berikut dua fungsi 

pajak:
36

  

1) Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)  

Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya 

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik 

rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak 

dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak 

disini merupakan suatu alat yang dapat 

dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya kedalam kas Negara daerah sesuai 

dengan waktunya dan dalam rangka membiayai 

seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan 

pemerintah pusat dan daerah. 

2) Fungsi Regulerend (Mengatur)  

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya 

pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu diluar bidang keuangan. Merupakan fungsi 

yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah 

untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar 

sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling 

sering dipergunakan pada sektor swasta. 

 

e. Asas-asas Pemungutan Pajak  

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana 

dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa 

pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-

asas berikut:
37

 

 

                                                           
36 Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 

4. 
37 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 11 (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 35. 
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1) Equality  

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan 

merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang 

pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang 

diterima.  

2) Certainly  

Pemungutan pajak ditentukan sewenang-

wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus 

mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak 

yang terutang.  

3) Conveniece  

Kapan wajib pajak harus membayar pajak 

sebaiknya sesuai dengan saat-saat uang tidak 

menyulitkan wajib pajak.  

4) Economy  

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan 

pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak 

diharapkan seminim mungkin. Demikian pula yang 

ditanggung wajib pajak. 

 

2. Pajak Hotel 

a. Pengertian Pajak Hotel  

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak hotel 

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Marihot Pahala menjelaskan tidak hanya hotel yang 

dipungut pajak hotel, namun juga mencakup motel, 

gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, 

pesanggrahan serta rumah kos dengan jumlah kamar 

lebih dari 10.
38

 

Pengertian lain hotel adalah suatu bangunan lambing 

perusahaan atau badan uasaha akomodasi yang 

menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan 

                                                           
38 Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 299. 
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minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua 

layanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik 

mereka yang bermalam dihotel tersebut ataupun mereka 

yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang 

dimiliki hotel. 

Berdasarkan pengertian-pengertian pajak hotel yang 

telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan 

yang diberikan oleh pihak hotel termasuk pelayanan 

lain yang masih menyatu kepemilikannya. 

 

b. Objek Pajak Hotel  

Pajak hotel termasuk dalam klasifikasi pajak 

objektif, sebagaimana menurut pendapat Rohmad 

Soemitro pajak objektif adalah pajak yang erat 

hubungannya dengan objek pajak sehingga besarnya 

pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu dan 

sama sekali tidak menghiraukan dan tidak dipengaruhi 

oeh keadaan subjek pajak.  

Menurut Siahaan mengatakan yang termasuk objek 

pajak hotel dan bukan objek pajak hotel ialah: 
39

 

1) Objek pajak hotel  

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang 

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, 

termasuk pelayanan:  

a) Fasilitas penginapan atau tinggal jangka 

pendek. 

b) Pelayanan penunjang sebagai pelengkapan 

fasilitas penginapan atau tempat jangka 

pendek yang sifatnya memberi kemudahan 

dan kenyamanan. 

c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang 

disediakan khusus untuk tamu hotel bukan 

untuk fasilitas umum. 

                                                           
39 Ibid., 247. 
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d) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara 

atau pertemuan di hotel. 

2) Bukan objek pajak hotel  

Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang 

diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada 

beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek 

pajak yaitu: 

a) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan 

atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak 

menyatu pada hotel.  

b) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok 

pesantren. 

c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang 

disediakan dihotel yang digunakan oleh yang 

bukan tamu hotel. 

d) Pertokoan, perkantoran perbankan salon yang 

digunakan oleh umum di hotel.  

e) Pelayanan perjalanan wisata yang 

diselenggarakan oleh hotel dan dapat 

dimanfaatkan oleh umum. 

 

c. Subjek dan Wajib Pajak Hotel  

Subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi 

atau badan yang melakukan pembayaran kepada pihak 

hotel. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak hotel 

adalah konsumen yang menikmati dan membayar 

pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. 

Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan hotel. 

 

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel 

Menurut Marihot Pahala ―Dasar pengenaan Pajak 

Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada hotel‖.
40

 Dengan demikian dasar 

                                                           
40 Ibid.,  304. 
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pengenaan pajak hotel adalah tarif pembayaran yang 

dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian 

pengenaan tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh 

persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek 

pajak kepada wajib pajak, hal tersebut berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 

ayat 1. 

 

3. Pajak Parkir 

a. Pengertian Pajak Parkir  

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh 

orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan 

bermtor yang memungut bayaran.
41

 

Dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, 

Pajak parkir diatur dalam pasal 62 sampai pasal 66. 

Pengelolaan perparkiran merupakan salah satu sub 

sistem dalam pengendaliaan lalu lintas, dimana 

efesiensi pengelolaan parkie dapat menciptakan lalu 

lintas di sebuah kawasan tersebut menjadi lebih tertib 

dan lancar. Berdasarkan hukum permintaan dalam teori 

ekonomi dengan diterapkannya kebijakan tarif, semakin 

tinggi tarif (pengeluaran untuk parkir) maka diharapkan 

jumlah pengguna ruang parkir berkurang. Dengan 

berkurangnya kendaraan kendaraan di ruang parkir akan 

mengalihkan masyarakat untuk lebih menggunakan 

transportasi umum dan akan semakin menurunkan 

jumlah kendaraan yang beraada di jalan raya sehingga 

kepadataan lalu lintas berkurang.
42

 

                                                           
41 Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, 

49. 
42 Ibid., 50. 
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b. Objek dan Subjek Pajak Parkir  

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat 

parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir 

diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir antara 

lain: gedung parkir, perantaran parkir, garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran, dan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Adapun objek yang 

tidak dikenakan dari pajak parkir ialah penyelenggraan 

tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah 

yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri, 

penyelenggaraan tempat parkir untuk kedutaan, 

konsultan, dan perwakilan Negara asing dengan asas 

timbal balik, peyelenggaraan tempat parkir di tempat 

peribadata, pendidikan dan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang diselenggarakan sendiri. 
43

 

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan 

yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan 

wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggaraan tempat parkir. Dengan demikian pada 

pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama 

konsumen yang melakukan oarkir merupakan subjek 

pajak yang membayar pajak, sementara pengusaha yang 

menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran 

bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan 

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.
44

 

 

c. Tarif Pajak Parkir dan Perhitungan Pajak Parkir  

Tarif Pajak Parkir dirtetapkan paling tinggi sebesar 

30%. Tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal 

                                                           
43 Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 

Pembangunan Nasional, 111. 
44 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Depok: Universitas 

Brawijaya Press, 2017), 202. 
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ini dimaksudkan untuk mmeberikan keleluasaan kepada 

pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif 

pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing – 

masing daerah. Sehingga setiap daerah diberikan 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak 

yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama 

tidak melebihin tarif yang maksimal yang sudah 

ditetapkan Undang – undang.  

Perhitungan pajak parkir, besaran suatu pokok pajak 

parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak dengan dasar  pengenaan pajak. Secara 

umum perhitungan pajak parkir adalah sebagai 

berikut:
45

 

Pajak Terutang =  Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  

            =  Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran 

                                      atau uang seharusnya dibayar   

                                      kepada penyelenggara tempat parkir. 

 

d. Hubungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara 

besarnya pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), pajak parkir dikatakan memiliki kontribusi 

besar apabila memiliki hasil lebih 50% persen.  Pajak 

parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan 

parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber wilayah tersendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan 

                                                           
45 Ibid., 203. 
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peraturan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah dapat 

berupa hasil pajak dan retribusi daerah, salah satunya 

yang menjadi pajak daerah sebagai penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah yakni pajak parkir. 

 

C. Retribusi Daerah  

1. Pengertian Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, 

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 
46

 

Menurut Marihot P. Siahan, retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi maupun satu badan.
47

 Sedangkan menurut Ahmad 

Yani, daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang 

dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya 

dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah 

ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.
48

 

Menurut Munawir retribusi merupakan iuaran kepada 

pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara 

lansung dapat ditunjuk. Akan tetapi paksaan ini bersifat 

ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik 

dari pemerintahan dia tidak akan dikenakan iuran itu. 

Retribusi dapat diartikan sebagai pemungutan yang 

dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra 

prestasi yang diberikan oleh Pemda tersebut didasarkan atas 

                                                           
46 ―Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah, Pasal 1 ayat 26.‖ 
47 Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi, 15. 
48 Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, 

52. 
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prestasi/ pelayanan yang diberikan pemda yang dinikmati 

oleh masyatrakat.
49

 

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa 

retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah atau pihak yang berwenang kepada masyarakat baik 

pribadi maupun badan yang menggunakan fasilitas jasa atau 

suatu perizinan tertentu yang telah disediakan. 

 

2. Kriteria Retribusi Daerah 

Retribusi daerah memiliki beberapa kriteria berikut:
50

 

a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-

undangan.  

b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu  

c. Adanya prestasi langsung dari Negara kepada individu 

pembayar retribusi berupa jasa  

d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum 

terkait dengan retribusi yang bersangkutan  

e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat 

ekonomis, 

 

3. Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Menurut Undang - undang No 28 Tahun 2009 retribusi 

daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, 

yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi 

perizinan tertentu. 

a. Retribusi Jasa Umum  

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau yang diberikan pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis-jenis 

Retribusi Jasa Umum sebagai berikut:
51

 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan 

atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai 

                                                           
49 Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2017, 238. 
50 Ibid. 
51 Ibid., 249-250. 
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pengobatan, RSU daerah, dan tempat pelayanan 

kesehatan lainnya yang sejenis yang 

dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak 

termasuk pelayanan pendaftaran). 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 

adalah pungutan atas pelayanan persampahan/ 

kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan 

pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan 

atau pemusnahan sampah rumah tangga dan 

perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan 

jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. 

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte 

Catatan Sipil, adalah pungutan atas pelayanan 

KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu 

identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu 

identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan 

akta catatan sipil (akta perkawinan, akta 

perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, 

akta ganti nama bagi warnanegara asing, dan akta 

kematian). 

4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, 

adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat yang meliputi pelayanan 

penguburan atau pemakaman termasuk penggalian 

dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan 

mayat, dan sewa tempat pemakaman atau 

pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau 

dikelola oleh daerah.  

5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, 

adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan 

umum yang disediakan oleh daerah. 

6) Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas 

penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana 

berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah 

Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, 
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kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah 

pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh 

daerah. 

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 

adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan 

dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat 

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan 

jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat 

pemadam kebakaran, alat penanggulangan 

kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau 

dipergunakan oleh masyakarat. 

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah 

pungutan atas pemanfaatan peta yangd ibuat oleh 

pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta 

foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis 

(struktur). 

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, 

adalah pungutan atas pelayanan penyedotan 

kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak 

termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta. 

11) Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan 

yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah 

cari rumah tangga, perkantoran dan industri yang 

dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.  

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah 

pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, 

takar, timbang, dan perlengkapannya dan 

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang 

diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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13) Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan 

yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah 

daerah. 

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, 

adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan 

ruang untuk menara telekomunikasi. 

15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah 

pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas 

jalan tertentu, koridor tertetentu, kawasan tertentu 

pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan 

tertentu. 

b. Retribusi Jasa Usaha  

Objek Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh pemerinah daerah dengan menganut prinsip 

komersial. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha sebagai 

berikut: 
52

 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

3) Retribusi tempat Pelelangan 

4) Retribusi Terminal 

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir  

6) Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa  

7) Retribusi Rumah Potong Hewan  

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

9) Retribusi Rekreasi dan Olaraga  

10) Retribusi Penyebrangan di Air  

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

c. Perizinan Tertentu  

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang 

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan 

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

                                                           
52 Undang-undang Pajak Lengkap, 419. 
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sarana,atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Jenis Retribusi Tertentu adalah: 
53

 

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol;  

3) Retribusi Izin Gangguan;  

4) Retribusi Izin Trayek; dan  

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 

4. Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan 

a. Pengertian Sampah  

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari 

manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau 

semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat 

dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap 

sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. 

Sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh 

yang punya dan bersifat padat. Sampah merupakan 

konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap 

aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau 

sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan 

tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang 

kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis 

sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita 

konsumsi. 
54

 

Hadiwiyoto menyatakan bahwa sampah adalah sisa-

sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik 

karena telah diambil bagian utamanya atau karena 

pengolahan atau karena sudah tidak ada manfaatnya 

yang ditinjau dari segi ekonomis tidak adanya harganya 

                                                           
53 Ibid., 412. 
54 Dimas Harjoko, Sampah dalam Kebijakan Pemerintah (Semarang: UNS, 2012), 

23. 
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dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan atau gangguan kesehatan atau keestarian. 
55

 

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari 

adanya aktivitas manusia. Jumlah atau volume sampah 

sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap 

barang atau material yang digunakan sehari-hari, 

sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas dari 

pengelolaan gaya hidup masyarakat. Sampai saat ini 

permasalahan sampah belum tertangani dengan baik 

terutama di perkotaan. Sampah telah menjadi 

permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu 

dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu 

sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara 

ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi 

lingkungan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa sampah adalah bekas atau sisa 

bahan, limbah, atau buangan yang bersifat padat yang 

terdiri dari bahan organik maupun anorganik setengah 

padat yang merupakan hasil sampingan dari suatu 

kegiatan atau siklus kehidupan baik manusia, hewan 

maupun tumbuhan. 

 

b. Jenis-jenis Sampah  

Jenis dan sumber sampah menurut Widyatmoko 

dapat dikelompokkan menjadi:  

1) Sampah rumah tangga, terdiri dari:  

a) Sampah basah yaitu sampah yang terdiri dari 

bahan-bahan organik yang mudah membusuk 

yang sebagian besar adalah sisa makanan, 

potongan hewan, sayuran dan lain-lain. 

b) Sampah kering yaitu sampah yang terdiri dari 

logam seperti besi, kaleng bekas dan sampah 

                                                           
55 Hadiwiyoto S, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah (Jakarta: INA: Yayasan 

Idaya, 2008), 12. 
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kering yang non logam misalnya kertas, kayu, 

kaca, keramik dan batu-batuan dan sisa kain.  

c) Sampah lembut, misalnya sampah debu yang 

berasal dari penyapuan lantai, penggergajian 

kayu dan abu dari sisa pembakaran kayu. 

d) Sampah besar yaitu sampah yang terdiri dari 

buangan rumah tangga yang besar-besar 

seperti meja, kursi, dan lain-lain.  

2) Sampah komersial, yaitu sampah yang berasal 

dari kegiatan komersial seperti pasar, 

pertokoan, rumah makan, tempat hiburan, 

penginapan, dan lain-lain. 

3) Sampah bangunan, yaitu sampah yang berasal 

dari kegiatan pembangunan termasuk 

pemugaran dan pembongkaran suatu 

bangunan seperti semen, kayu, batubara dan 

sebagainya.  

4) Sampah fasilitas umum, yaitu sampah yang 

berasal dari kegiatan pembersihan dan 

penyapuan jalan, trotoar, taman, lapangan, 

tempat rekreasi dan fasilitas umum lainnya. 

 

c. Definisi Retribusi Pelayanan Kebersihan/ 

Persampahan 

Retribusi pelayanan kebersihan/persampahan adalah 

pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: 

pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta 

penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan 

sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak termasuk 

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat 

ibadah, dan sosial. Subyek dari retribusi pelayanan 

persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau 

badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan 

persampahan/ kebersihan.  
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Arti penting pengelolaan sampah bagi Pemerintah 

Daerah adalah adanya tuntutan pada era otonomi daerah 

untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan 

persampahan secara baik dalam rangka mewujudkan 

kelestarian lingkungan hidup. Pada pada sisi lain 

masyarakat yang menerima layanan dikenakan 

kewajiban membayar retribusi atas pelayanan 

persampahan yang diberikan. Pemerintah Kota Bandar 

Lampung telah memberlakukan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

Pelayanan Persampahan. 
56

 

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan 

kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung, dasar hukumnya adalah 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Selain itu 

dasar hukum lainnya adalah pemberlakuan Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
57

 

Obyek dari retribusi pelayanan persampahan dan 

kebersihan meliputi:
58

 

1) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari 

sumber sampah ke TPA  

2) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari 

sumber sampah ke TPS. 

                                                           
56  Pratiwi Agustina RA, Lintje Anna Marpaung, dan Herlina Ratna Sumbawa 

Ningrum, ―Analisis Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan 

Kebersihan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar 

Lampung‖ 15, no. 1 (2020): 54. 
57 Ibid. 
58 ―Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung,‖ . 
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3) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS 

ke TPA.  

4) Pengadaan TPA. 

5) Pengelolaan dan atau penmungutan sampah di 

TPA.  

Pelayanan dari retribusi pelayanan persampahan dan 

kebersihan meliputi:  

1) Pelayanan kebersihan jalan umum.  

2) Pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat 

umum.  

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dari 

retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah 

sebagai berikut:  

1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis 

dan volume sampah. 

2) Volume sampah dimaksudkan dapat ditaksir 

dengan berbagai pendekatan antara lain 

berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, 

perdagangan dan industri. 

 

D. Pendapatan Asli Daerah dan Pajak dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan 

yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti 

konsep ekonomi konvensional lainnya, hanya saja dalam 

sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan 

dasar dalam setiap aktifitasnya.  

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha 

untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan 

kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, 

definisi tersebut mengandung kelemahan karena 

menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak 

universal. Karena dari definisi tersebut mendorong 
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seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori 

(apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.
59

 

Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
60

 

Menurut Umar Chapra ekonomi Islam adalah sebuah 

pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan 

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang 

terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada 

pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu 

atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan 

dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
61

 

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi 

Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku 

ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat 

muslim moderen.
62

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan 

cara-cara yang Islami. 

 

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan 

ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: 

tauhid (keimanan), „adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), 

khilafah (pemerintah) dan ma‟ad (hasil). Kelima nilai ini 

                                                           
59 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14. 
60 Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, Theory and Practice (India: 

Idarah Adabiyah, 1980), 3. 
61  Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: 

Kencana, 2006), 16. 
62 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful 

Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 29. 
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menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi 

Islam.
63

  

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di 

atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, 

yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, 

karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para 

Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. 

Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi 

dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid 

(keEsaan Tuhan), „adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), 

khilafah (pemerintah, dan ma‟ad (hasil) menjadi inspirasi 

untuk membangun teori-teori ekonomi Islam: 

a. Prinsip Tauhid  

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan 

tauhid, manusia menyaksikan bahwa ―Tiada sesuatupun 

yang layak disembah selain Allah dan ―tidak ada 

pemilik langit, bumi dan isinya, selain Allah‖ karena 

Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan 

sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan 

seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah 

pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk 

memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi 

mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak 

diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. 

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah 

kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam 

hubungannya dengan alam dan sumber daya serta 

manusia (mu‟amalah) dibingkai dengan kerangka 

hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia 

akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, 

termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
64

 

  

                                                           
63 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, Edisi ke-3 (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 17. 
64 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 14–15. 
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b. ‗Adl  

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu 

sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan 

perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus 

memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa 

pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk 

kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat 

manfaat daripadanya secara adil dan baik. Islam 

mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak 

dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa 

pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain 

atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan 

terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan 

yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga 

terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-

masing beruasaha mendapatkan hasil yang lebih besar 

daripada usaha yang dikeluarkannya karena 

kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti 

pula keseimbangan antara kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan 

manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang 

usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan 

merupakan ―nafas‖ dalam menciptakan pemerataan dan 

kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja 

beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang 

membutuhkan.
65

 

c. Nubuwwah  

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, 

manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa 

mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi 

dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah 

kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik 

                                                           
65 Ibid., 16. 
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dan benar di dunia dan mengajarkan jalan untuk 

kembali (taubat) ke asal-muasal segala sesuatu yaitu 

Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model 

terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat 

keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, 

Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir 

dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, 

Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model 

yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan 

pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah 

Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat 

dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, 

kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi 

keterbukaan dan pemasaran). 
66

 

d. Khilafah  

Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah dibumi 

artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. 

Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah 

pemimpin. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan 

kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). 

Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan 

interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang 

ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat 

dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah 

memainkan peranan yang sangat penting dalam 

perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin 

perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari‟ah, dan 

untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap 

hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai 

tujuan-tujuan syari‟ah untuk memajukan kesejahteraan 

manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, 

jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status 

khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku 

umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa 

                                                           
66 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, 
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bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan 

dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti 

bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak 

yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam 

semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam 

hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan 

keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. 

Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan 

kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara 

instinktif diperintahh untuk hidup bersama, bekerja 

bersama, dan saling memanfaatkan keterampilan 

mereka masing-masing.
67

 

 

3. Pendapatan Asli Daerah Persepektif Ekonomi Islam  

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, 

pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab 

pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk 

menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public 

utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya 

kepentingan sosial.
68

 

Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam 

Islam, yaitu: 

a. Zakat  

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib 

dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum 

muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama 

terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada 

periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran 

yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan 

perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat 

yang berkeadilan dengan jalan membebaskan 

kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada 

periode Madinah pemungutan zakat menjadi wajib dan 

                                                           
67 Ibid., 62. 
68  Nurul Huda dkk., KEUANGAN PUBLIK ISLAMI Pendekatan Teoritis dan 

Sejarah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 190. 
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diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil 

atau petugas pemungut.
69

 Seperti yang telah dijelaskan 

dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Baqarah ayat 

43: 

ۡ ٍَ ِكِعٍ َكُعىْاَۡيَعۡٱنشََّٰ ةََۡوٱس  َكىَٰ ةََۡوَءاتُىْاۡٱنزَّ هَىَٰ ىْاۡٱنصَّ ًُ ٣١َۡۡوأَقٍِ
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah 

beserta orang-orang yang ruku.” (QS. AL-Baqarah [2]: 

43) 

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa Islam tidak 

hanya mewajibkan umatnya untuk mendirikan shalat 

saja, namun islam juga mewajibkan kepada umatnya 

yang memiliki kemampuan untuk menunakan zakat. 

b. Jizyah  

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk 

non muslim di negara islam sebagai pengganti biaya 

perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan 

untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi 

jizyah tersebut diambil akibat kekufuran mereka. Jizyah 

sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim 

tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar 

sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang 

Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Quran surah At-Taubah ayat 29:
70 

ۡ ٌَ ُيى ِٓخِشَۡوََلٌَُۡحشِّ ۡٱۡل  ِو ٍَى  َۡوََلۡبِٱن  ِ ۡبِٱّللَّ ٌَ ِيُُى ََۡلٌُۡؤ  ٍَ ۡٱنَِّزٌ تِهُىْا قََٰ

َُۡوَسسُۡ َوۡٱّللَّ ۡأُوتُىْاَۡياَۡحشَّ ٍَ ۡٱنَِّزٌ ٍَ ِۡي َحقِّ ۡٱن  ٍَ ِۡدٌ ٌَ ىنُهُۥَۡوََلٌَِۡذٌُُى

ۡ ٌَ ِغُشو َۡصَٰ ٌَتََۡعٌٍَٖۡذَۡوهُى  ِجز  طُىْاۡٱن  ٌُۡع  َبَۡحتَّىَٰ ِكتََٰ ٩٠ۡۡٱن 
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada 

Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan 

mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 

oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

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

yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

                                                           
69 Ibid., 24-25. 
70  Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2017), 103. 
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mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 

dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]: 29) 

Adapun hadis yang megatur tentang jizyah Rasullah 

Saw bersabda:  

Dari Ibnu Syihab Umar bin Khattab mengatakan: 

Rasullah Saw. Bersabda, “Aku perintahkan memerangi 

manusi hingga mereka mengucapkan „La ilaha 

illakkah‟, maka mereka sudah mengucapkannya, 

niscaya mereka sudah memelihara dariku darah dan 

harta benda mereka, selain dengan haknya dan 

penghitungan mereka itu kepada Allah Swt.” (HR 

Bukhari). 

c. Kharaj  

Kharaj adalah biaya yang dikenakan pada 

kepemilikan atas tanah atau hasil tanah semacam 

kewajiban yang harus dipenuhi. Dimana para wilayah 

atau daerah yang ditaklukkan harus membayar kepada 

negara islam.
71

 Kharraj di Indonesia setara dengan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang 

mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharraj 

adalah bahwa Kharraj ditentukan berdasarkan tingkat 

produktivitas dari tanah. Hal ini berarti bahwa bisa jadi 

untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di 

satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam 

kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharraj 

yang berbeda.
72

 Seperti yang telah dijelaskan dalam 

firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 267: 

َُاۡ َشج  آۡأَخ  ًَّ َۡوِي تُى  ِتَۡياَۡكَسب  َۡءاَيُُٓىْاۡأََفِقُىْاِۡيٍۡطٍَِّبََٰ ٍَ ٓأٌَُّهَاۡٱنَِّزٌ ٌََٰ

تُىۡ َۡونَس  ٌَ ۡتُُفِقُى هُ  ُ ِۡي َخبٍَِث ۡٱن  ىْا ًُ ًَّ ۡتٍََ َۡوََل ِضۖۡ َس  ۡٱۡل  ٍَ ۡيِّ نَُكى

ۡأَۡۡ َۡبِۡ ٓ ۡإَِلَّ ٌٍذۡاِخِزٌِه ًِ َۡح ًٌّ َۡغُِ َ ۡٱّللَّ ٌَّ ۡأَ ٓىْا ًُ هَ َۡوٱع  ۡفٍِِهِۚ ُضىْا ًِ ۡتُغ  ٌ

٩٦٢ۡۡ
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 

jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

                                                           
71  Muhammad Riza, ―Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada 

Masa Umar Bin Khattab RA,‖ j-EBIS 2, no. 2 (2016): 3. 
72 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, Edisi ke-3 (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 246. 
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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 mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. 

Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267) 

d. Ushr  

Di kalangan ahli fikih, sepersepuluh (Ushr) memiliki 

dua arti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian 

yang disirami dengan air hujan. Hal ini termasuk zakat 

yang diambil dari seorang Muslim dan didistribusikan 

sebagaimana distribusi zakat. Kedua, sepersepuluh 

diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki 

wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. 

Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagang yang 

melintas wilayah pabean islam. Ushr digunakan untuk 

kepentingan umum negara secara luas.
73

 

e. Ghanimah  

Menurut Said Hawwa, ghanimah adalah harta yang 

diperoleh kaum muslim dari musuh melalui peperangan 

dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-

kuda dan unta perang yang memunculkan rasa takut 

dalam hati kaum musyrikin.
74

 Ghanimah merupakan 

sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. 

Dasarnya adalah perintah Allah SWT dalam Q.S Al- 

Anfal ayat 41: 

ُسىِلۡ َۡونِهشَّ َسهُۥ ًُ ُۡخ ِ ّۡلِلَّ ٌَّ َ ۡفَأ ٖء  ً ٍَۡش ۡيِّ تُى  ً َۡغُِ ا ًَ ۡأَََّ ٓىْا ًُ هَ ۞َوٱع 

ۡ ُۡكُتُى  ۡإٌِ بٍِِم ۡٱنسَّ ٍِ َۡوٱب  ٍِ ِكٍ َسَٰ ًَ
َۡوٱن  ىَٰ ًَ

ٍَتََٰ َۡوٱن  بَىَٰ قُش  ۡٱن  َونِِزي

تَقَۡ ۡٱن  َو ٌَۡى  ٌِ قَا فُش 
ۡٱن  َو ٌَۡى  ِذََا َۡعب  َۡعهَىَٰ َُا ۡأَََزن  َۡوَيآ ِ ۡبِٱّللَّ ىَۡءاَيُتُى

ٖءۡقَِذٌٌشۡ  ً َۡش ُۡكمِّ َُۡعهَىَٰ َۡوٱّللَّ ٌِۡۗ َعا  ً َج
٣٣ۡۡٱن 

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu 

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 

seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak 
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74 Ibid., 78. 
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yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami 

turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari 

Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al- 

Anfal [8]: 41) 

 

4. Konsep Pajak dalam Ekonomi Islam 

Secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut 

dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, 

menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau 

membebankan. Secara bahasa dharibah dalam 

penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun 

para ulama memakai istilah dharibah untuk menyebut harta 

yang dipungut sebagai kewajiban.
75

 

Ada beberapa ulama yang memberikan definsi tentang 

pajak, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah 

kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus 

disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan 

untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, 

politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.
76

  

Gazy Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk 

membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau 

pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya 

imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan 

kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk 

mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk 

memenuhu tuntutan politik keuangan bagi pemerintahan.
77

 

Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah harta 

yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslin untuk 

membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran 
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76 Ibid., 31. 
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yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul 

mal tidak ada uang/harta.
78

 

Adapun istilah-istilah pajak atau dharibah dalam 

ekonomi Islam diantaranya:
79

 

a) Al-Jizyah yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab 

kepada pemerintah islam 

b) Al-Kharaj yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara 

islam 

c) Al-Ushr yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim 

yang masuk ke negara islam. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama 

dari kerangka berfikir adalah alur-alur pikiran yang logis dari 

berbagai teori yang telah dideskripsikan yang selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan 

hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan 

hipotesis.
80

 

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 merupakan undang-

undang yang mengatur tentang sistem pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah. Salah satu bentuk pajak daerah yaitu pajak 

hotel dan pajak parkir, sedangkan untuk retribusi daerah salah 

satunya yaitu retribusi pelayanan kebersihan/persampahan. 

Ketiga variabel tersebut merupakan sumber dari penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini akan 

dianalisis pengaruh antara variabel pajak hotel, pajak parkir dan 

retribusi pelayanan kebersihan/persampahan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang ditinjau dalam perspektif ekonomi 

Islam. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai 

berikut:  

Gambar 2.1 
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79  Gazali, ―Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,‖ Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah VII, no. 1 (2015): 95. 
80 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 89. 
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Bagan Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bandar Lampung  

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) salah 

satunya bersumber dari pajak daerah. pajak daerah 

memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) sendiri. Hal ini dikarenakan semakin 

tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin 

tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula 

sebaliknya. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh 

Tuti Priyanti, et al. di mana hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho1 : Pajak Hotel tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung tahun 2009-2020.  

Pajak 

Hotel (X1)  

Pajak 

Parkir (X2)  

Retribusi 

Kebersihan 

(X3) 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

Perspektif Ekonomi Islam 

Pajak 

Daerah 

dan 

Retiribusi 

Daerah 

 UU No. 

28 

Tahun 

2009 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD)  
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Ha1 : Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung tahun 2009-2020. 

 

2. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung 

Salah satu pos penerimaan pajak daerah adalah pajak 

parkir. Pajak parkir merupakan salah satu pajak daerah yang 

potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin 

meningkatnya pembangunan. Pajak atas penyelenggara 

tempat parkir merupakan sektor potensial  yang dapat 

memacu pembangunan ekonomi daerah. Hal ini didukung 

penelitian yang dilakukan oleh Sri Layla Wahyu Istanti, di 

mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir 

terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

Ho2 : Pajak Parkir tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung tahun 2009-2020.  

Ha2 : Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung tahun 2009-2020. 

 

3. Pengaruh Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kota Bandar 

Lampung 

Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi masing-

masing yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan 

daerah. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 

Yasniva, Abu bakarhamzah, Sofyan Syahnur menjelaskan 

bahwa retribusi pelayanan kebersihan/persampahan 

merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang dikelola 

oleh pemerintah daerah. Potensi dari retribusi pelayanan 

persampahan ini memang memberikan sumbangan dana 

terhadap pendapatan asli daerah meskipun tidak terlalu 
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besar. Maka dapat dikatakan bahwa jika semakin banyak 

potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, kemudian diolah 

oleh pemerintah daerah maka potensi-potensi tersebut dapat 

menjadi pendapatan untuk daerahnya itu sendiri. Sehingga 

pemerintah daerah tidak hanya bergantung kepada 

pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah bisa 

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatann daerah 

tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dari 

penjelasan di atas maka dapat di simpulkan hipotesisnya 

sebagai berikut: 

Ho3 : Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

tahun 2009-2020.  

Ha3 : Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

tahun 2009-2020. 
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