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ABSTRAK 

 

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu 

berotonomi dengan baik terletak pada kemampuan keuangan 

daerahnya. Retribusi pelayanan pasar memiliki peranan yang cukup 

penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan 

retribusi daerah pada khususnya dan PAD pada umumnya. Retribusi 

Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 

Daerah sebagai pernbayaran atas penggunaan/ pemakaian/ 

pemanfaatan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa 

pelataran/halaman, los, kios di kawasan pasar untuk pedagang yang 

disediakan/ dikelola oleh pemerintah daerah, tidak 'termasuk yang 

dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana 

pengaruh tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu? 

Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu? 

Bagaimana pengaruh tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan 

retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Pringsewu? Bagaimana penerimaan retribusi pelayanan 

pasar Kabupaten Pringsewu ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sampel 

yang diambil dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel empat  

(4) tahun terakhir yaitu tahun 2017-2020.  

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, baik secara 

persial maupun simultan tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan 

retribusi pelayanan pasar  berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Selain itu, penerimaan retribusi pelayanan pasar 

yang ada Kabupaten Pringsewu belum sesuai dengan prinsip Ekonomi 

Islam, karena terdapat beberapa prinsip Ekonomi Islam yang belum 

terlaksana secara maksimal.   

 

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Pelayanan Pasar, 

PAD.  
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ABSTRACK 

The main characteristic that shows an autonomous region is 

capable of good autonomy lies in the financial capacity of the region. 

Market service fees have a fairly important role, namely as one of the 

contributors to the receipt of regional user fees in particular and PAD 

in general. Market Service Retribution, hereinafter referred to as 

Retribution, is a regional levy as payment for the use/use/utilization of 

traditional/simple market facilities in the form of courtyards/yards, 

stalls, kiosks in the market area for traders provided/managed by the 

regional government, not including those managed by the local 

government. Regional Owned Enterprises and private parties. 

The formulation of the problem in this study is how the effect 

of the effectiveness of market service retribution on Pringsewu 

Regency's Regional Original Income (PAD)? How is the contribution 

of market service retribution revenue to Pringsewu Regency's Original 

Regional Revenue (PAD)? How is the effect of the level of 

effectiveness and contribution of market service retribution revenue 

on Pringsewu Regency's Original Regional Revenue (PAD)? How is 

the acceptance of the Pringsewu Regency market service retribution 

from the perspective of Islamic Economics?. This type of research is a 

research that uses descriptive research methods with a quantitative 

approach. The samples taken in this study used a sample of the last 

four (4) years, namely 2017-2020. 

The conclusion of this study is that, both partially and 

simultaneously the level of effectiveness and the contribution of 

market service retribution revenue has a significant effect on Regional 

Original Revenue (PAD). In addition, the acceptance of market 

service retribution in Pringsewu Regency is not in accordance with the 

principles of Islamic Economics, because there are several principles 

of Islamic Economics that have not been implemented optimally.  

 

Keywords: Effectiveness, Contribution, Market Service 

Retribution, PAD. 
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MOTTO 

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن  ِِتَارًَة َعْن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ِإنّ  ۚ  َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم  ۚ  تَ رَاٍض ِمْنُكْم   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

(Q.S An-Nisa ayat 29)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Quran Perkata Transliterasi, (Bandung: Al-

Hambra, 2014) 



    
 

viii 

 

PERSEMBAHAN 

 Alhamdulillahirobbil’alamin. Dengan menyebut nama Allah 

SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah 

memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku 

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

1. Kedua orang tuaku Ayahanda  Saban dan Ibunda  Sari Utami 

yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih 

sayang doa dan motivasi Bapak Ibu yang selalu menguatkan 

langkahku. Kuucapkan terimakasih semoga Allah SWT selalu 

memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu. 

2. Saudara kandungku, Adikku Delpi Ariyanti yang selalu 

memberikan doa, dukungan, serta menjadi pelipur hatiku. 

3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan 

baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan 

studi dengan baik. 

4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ix 

 

RIWAYAT HIDUP 

 Nama lengkap Peti Arinia, lahir di Desa Sabah Balau 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, 

pada 01 April 2000, anak pertama dari dua saudara, dari pasangan 

Bapak Saban dan Ibu Sari Utami. Adapun riwayat pendidikan penulis, 

adalah sebagai berikut : 

1. TK-Al Azhar 20, Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan  lulus pada tahun 2006. 

2. SDN 02 Sabah Balau, Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lulus pada tahun 2012. 

3. SMPN 24 Bandar Lampung, Kelurahan Sukarame Kota 

Bandar Lampung,  lulus pada tahun 2015. 

4. SMKN 5 Bandar Lampung, Kelurahan Sukabumi Bandar 

Lampung, lulus pada tahun 2018. 

5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program 

Strata Satu (S1) Fakultan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program 

Studi Ekonomi Syariah, Lulus Pada tahun 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

x 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahhirrohmanirrohim.. 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam 

semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, 

Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam 

disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita 

mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul 

Pengaruh Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan 

Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Pringsewu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam. Skripsi ini disusun untuk salah satu syarat demi memperoleh 

gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya dijumpai 

kebenarannya maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika 

terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi 

karena tidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. 

Oleh karena saran itu, koreksi dan kritik yang proporsional dan 

konstruktif sangat diharapkan. 

 Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu saya 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :   

1. Bapak. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A. selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. 

2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. 

3. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.E.S.I. selaku pembimbing I 

yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam 

membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. 

4. Bapak Dedi Satriawan, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing 

serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah 

memberikan motivasi, ilmu dan pelajaran kepada penulis selama 

proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

6. Bapak/Ibu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 

(DISKOPERINDAG) Kabupaten Pringsewu, yang telah 



    
 

xi 

 

memberikan dukungan penuh dan membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kedua orangtuaku, nenekku, kakekku, kakak-kakakku dan adik-

adikku. Terimakasih atas do’a dan dukungannya. Semoga Allah 

senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita 

semua. 

8. Sahabat-sahabat Ekonomi Syariah E yang telah berproses 

bersama-sama saat senang maupun susah, suatu pengalaman 

berharga bisa bertemu dan bersahabat dengan kalian selama 

beberapa tahun ini dan semoga bisa terus menjalin silaturahmi. 

9. Sahabat-sahabatku Remitannisa Ayudia, Olvia Nanda, Novianti 

Dwi Cahyani, Deby Ayunda Putri yang sudah saling membantu, 

saling berbagi, saling senang dan susah selama berproses dari 

awal menjadi Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. 

10. Sahabat-sahabatku Rani, Renti, Vita, Nuraini, Sella, Dinda dan 

Rina terimakasih sudah menghibur dan mensupport diriku. 

11. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

 Akhir kata apabila dalam penulisan terdapat kesalahan mohon 

maaf dan kepada Allah penulis mohon ampun. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak. Aamiin. 

 

Bandar Lampung,…………. 

Penyusun  

 

 

 

 

Peti Arinia  

NPM: 1851010319 

 

 

 



    
 

xii 

 

DAFTAR ISI 

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

ABSTRAK ........................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN .................................................................. iv 

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................... v 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................... vi 

MOTO ............................................................................................... vii 

PERSEMBAHAN ............................................................................ viii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................... ix 

KATA PENGANTAR ........................................................................ x 

DAFTAR ISI ..................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ............................................................................. xv 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................. xvii 

BAB I PENDAHULUAN 

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

B. Latar Belakang Masalah .................................................. 2 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah .................................. 15 

D. Rumusan Masalah .......................................................... 15 

E. Tujuan Penelitian  .......................................................... 16 

F. Manfaat Penelitian ......................................................... 16 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .................... 17 

H. Sistematika Pembahasan  ............................................... 24 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Teori Yang Digunakan ................................................... 25 

1. Efektivitas ................................................................. 25 

a. Pengertian efektivitas .......................................... 25 

b. Indikator Efektivitas ............................................ 26 

2. Kontribusi ................................................................. 28 

a. Pengertian Kontribusi .......................................... 28 

b. Indikator Kontribusi ............................................ 29 

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

a. Sumber Penadapatn Asli Daerah ......................... 33 

b. Dana Perimbangan ............................................... 33 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ................. 33 

d. Indikator Pendapatan Asli Daerah ....................... 38 

e. Pengertian dan Dasar Hukum Pendapatan  

Asli Daerah .......................................................... 38 

f. Pendapatan Asli Daerah dalam Islam .................. 40 

4. Retribusi Daerah ....................................................... 42 



    
 

xiii 

 

a. Pengertian Retribusi ............................................ 42 

b. Golongan Retribusi Daerah ................................. 43 

c. Subjek Retribusi Daerah ...................................... 45 

d. Penghitungan Retribusi ....................................... 45 

e. Pajak dan Retribusi Daerah dalam Islam ............. 46 

5. Retribusi Pelayanan Pasar......................................... 54 

a. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar ................. 54 

b. Struktur tarif Retribusi Pasar ............................... 54 

c. Tata Cara Pemungutan Retribusi ......................... 55 

d. Indikator Retribusi Pelayanan Pasar .................... 55 

e. Retribusi Pasar Dalam islam................................ 56 

6. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam .......................... 58 

7. Kerangka Berfikir  .................................................... 62 

B. Pengajuan Hipotesis  ...................................................... 64 

1. Uji Hipotesis Simultan (Uji F) .................................. 64 

2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t) ...................................... 65 

BAB III METODE PENELITIAN  
A. Waktu dan Tempat Penelitian ........................................ 67 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian  ................................... 67 

1. Data Primer ............................................................... 67 

2. Data Sekunder ........................................................... 68 

C. Populasi dan Sampel ...................................................... 68 

D. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 69 

1. Teknik Dokumentasi  ................................................ 69 

2. Studi Pustaka ............................................................ 69 

3. Teknik Wawancara ................................................... 69 

E. Defenisi Operasional dan Indikator Variabel  ............... 70 

F. Uji Prasyarat Analisis .................................................... 76 

G. Uji Hipotesis .................................................................. 78 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian .............................................. 81 

1. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu ................. 81 

2. Gambaran Umu Diskoperindag Pringsewu .............. 84 

3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .................... 92 

B. Deskripsi dan Analisis Data Hasil Uji Coba .................. 95 

1. Uji Asumsi Klasik .................................................... 95 

a. Uji Normalitas ..................................................... 95 

b. Uji Multikoleniaritas ........................................... 95 

c. Uji Heteroskedastisitas ........................................ 96 

d. Uji Autokorelasi  ................................................. 96 



    
 

xiv 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda ............................. 97 

a. Uji Simultan......................................................... 97 

b. Uji Persial ............................................................ 98 

c. Koofisien Determinasi ....................................... 100 

3. Pembahasan ............................................................ 101 

a. Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu ................ 101 

b. Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu ................ 107 

c. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi 

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Pringsewu ........................................ 110 

d. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi 

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Pringsewu ditinjau dari 

Perspektif Ekonomi Islam  ................................ 112 

BAB V PENUTUP  

A. Kesimpulan .................................................................. 125 

B. Saran ............................................................................ 126 

DAFTAR PUSTKA 

LAMIRAN-LAMPIRAN 

 

 



    
 

xv 

 

DAFTAR TABEL  

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu ............ 6 

1.2 Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pringsewu  .................................................................................... 8 

1.3 Pasar yang dikelola pemerintah daerah Kab.Pringsewu ............. 10 

1.4 Tarif Retribusi............................................................................. 10 

2.1 Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah ...................... 27 

2.2 Tingkat Kontribusi Penerimaan Retribusi Terhadap PAD ......... 30 

2.3 Tarif Retribusi............................................................................. 56 

2.4 Aspek makro dan aspek mikro dalam fallah ............................... 60 

3.1  Interpretasi Nilai Efektivitas ....................................................... 73 

3.2  Interpretasi Nilai Kontribusi ....................................................... 74 

4.1  Pendapatan Asli Daerah (PAD) .................................................. 92 

4.2.  Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar ....................................... 92 

4.3.  Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Terhadap PAD ............................................................................ 93 

4.4.  Hasil Analisis Deskriptif ............................................................ 94 

4.5.  Hasil Uji Normalitas Residual .................................................... 95 

4.6.  Hasil Uji Multikolinierita ........................................................... 95 

4.7.  Hasil Uji Heteroskedastisitas ...................................................... 96 

4.8.  Hasil Uji Autokorelasi Residual ................................................. 97 

4.9.  Hasil Uji Simultan (Uji F) .................................................................... 97 

4.10. Hasil Uji Parsial (Uji t) ........................................................................ 99 

4.11.Koefisien Determinasi .............................................................. 100 

 

 

 

 

 

 



    
 

xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

2.1 Kerangka Berfikir ....................................................................... 63 

4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu ... 86 

4.2 Letak Geografis Dinas Koperindag Pringsewu .......................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

xvii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data 

Lampiran 2. Analisis Deskriptif Data 

Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik 

Lampiran 4. Analisis Regresi Berganda 

Lampiran 5 Surat Izin Riset 

Lampiran 6 Pedoman Wawancara  

Lampiran 7 Dokumentasi 

Lampiran 8 Catatan Lapangan  

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Pada bagian sub bab ini, penulis akan  menjelaskan maksud 

dari judul skripsi supaya tidak menimbulkan kesalahfahaman bagi 

pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul 

“Pengaruh Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan 

Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Pringsewu Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam” 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu : 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari 

sesuatu, seperti orang, benda yang terut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan. 

2. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan 

oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam Bahasa Indonesia 

Efektivitas diartikan hasil/ membawa hasil.
1
 

3. Kontribusi adalah keterlibatan, keikutsertaan atau 

sumbangsih. Dalam Bahasa Indonesia kontribusi diartikan 

dengan iuran/ sumbangan.
2
 

4. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai 

pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat pedagangan 

umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3
  

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan 

yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

                                                           
1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 806. 
2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. 
3 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010), 73. 
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pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.
4
  

6. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, 

perangkat nilai dan perangkat ngagasan yang mempengaruhi 

persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan 

mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu atau 

sudut pandangan dalam memilih suatu opini.
5
 

7. Ekonomi islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan 

prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Qur‟an 

dan as-sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup 

islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung 

jawaban, dan juga takaful (jaminan sosial).
6
 

Dari penjelasan diatas, maka yang dimaksud dari skripsi ini 

adalah memberikan gambaran serta menganalisa Strategi, 

Efektivitas, Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Pringsewu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, 

pemerintah menuntut setiap daerah untuk lebih aktif dalam upaya 

meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta 

mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka 

meningkatka pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
7
 Ciri utama 

yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi 

dengan baik terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. 

                                                           
4 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

di Indonesia: Ed. Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 44. 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 

ke-empat, (Jakarta:Gramedia,2011), h.1062. 
6 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan 

Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2013), 62-63. 
7 Eka Murni Asih dan Akhmad Syarifudin, “Analisis Kontribusi dan Trend 

Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017”, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akutansi, Vol.2 No.1 (2020).  
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Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 

sehingga ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus 

seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber 

keungaan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian 

keangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem 

pemerintahan negara.
8
 Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menjadi sangat penting untuk mendukung hal tersebut, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya 

dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 

dijelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perudang-

undangan.
9
 

Oleh karena itu, harus adanya prinsip manajemen dalam 

persiapan untuk mendapatkan penerimaan daerah secara maksimal 

maka Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Hasyr (59):18 yang 

berbunyi :  

َمْت لَِغٍد  َوات َُّقوا  ۖ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدَّ
ِإنَّ اللََّو َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ  ۖ  اللََّو   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

                                                           
8 Riri Septyaningrum Putri, Deki Fermansyah, Eny Eliza dan Suharto., 

“analisis Rasio keuangan Untuk Mengukur Kinerja keuangan pemerintah Daerah 

provinsi Lampung”, Jurnal Ekonomi dan perbankan syaria, Al-Intaj pISSN 2476 

8774 I eISSN 2661 – 688X  Vol. 7 No 1 (2021):  61.  
9 www.djpk.depkue.go.id 

http://www.djpk.depkue.go.id/
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Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”
10

 

Citra dearah akan tercermin dari besarnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan 

pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pemerintah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di 

daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan 

daerah. Kesejahteraan msyrakat suatu daerah secara umum dapat 

ditunjukkan oleh meningkatnya  pendapatan regional bruto suatu 

wilayah, jika PDRB meningkat maka akan berpotensi dan 

berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Tingginya tingkat pendapatan suatu daerah akan 

menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraanwilayah 

tersebut dan sebaliknya menurunnya tingkat pendapatan suatu 

daerah menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan wilayah 

tersebut.
11

 Salah-satu indikator keberhasila pelaksanaan 

pembngunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah 

pertumbuhan ekonomi.
12

  

Islam tidak melarang seseoarang berkonsumsi dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan 

kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupan. Hal ini 

merupakan dasar dan tujuan dari syariat islam sendiri yaitu 

Maslahatal-ibad (ksejahteraan yang hakiki bagi manusia) dan 

sekaligus cara untuk mendapatkan falah (keberuntungan) yang 

maksimum, kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat 

pemuasnya yang tidak hanya berkenaan dengan bidang materi 

                                                           
10 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

(Bandung : Diponegoro,2008), 548. 
11 Femei Purnamasari,  “Economic Growth: Goverment Investment And 

Manajemen Investment Islam In Perspective (Studies In The District/City Of 

Lampung Province)”, Jurnal Manajement Indonesia Vol.17-No1 ( 2017): 15.  
12 Heni Noviarita dkk, “Teori Pembangunan Ekonomi”,  Jurnal Manajemen 

Bisnis Islam Volume 2 No 2 (2021): 15, ISSN:2715-825X. 
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tetatpi juga rohani.
13

 Untuk mendapatkan dan memaksimalkan 

sumber serta pendapatan dalam rangka memenuhi suatu 

kebutuhan, maka setiap yang diusahakan haruslah dengan 

manajemen dan persiapan yang bisa meningkatkan kesejahteraan 

dan juga dengan etos kerja yang baik, dan segala sesuatunya 

diatur oleh Allah SWT dalam Q.S At-Taubah (9) : 105 yang 

berbunyi : 

َوَستُ َردُّوَن ِإََلٰ  ۖ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن 
َهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ   َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشَّ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
14

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan agar kita bisa bekerja secara 

maksimal agar dapat mendatangkan hasil dan juga meningkatkan 

realisasi dari target terutama dalam hal pendapatan daerah, setelah 

memaksimalkan usaha dalam pendapatan maka Allah 

memberikan amanah bagi kita semua selaku manusia dan khalifah 

yang ada di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan dan 

mensejahterakan segala yang ada di dunia, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Q.S Huud (11) : 61 yang berbunyi :  

رُُه قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن إِلٍَٰو غَ  ۖ  َوِإََلٰ ََثُوَد َأَخاُىْم َصاِِلًا  ُىَو  ۖ  ي ْ
ِإنَّ َرِّبِّ َقرِيٌب  ۖ  أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَ ْغِفُروُه ُُثَّ تُوبُوا إِلَْيِو 

يبٌ   ُمُِ
Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka 

Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-

kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

                                                           
13 Aminah Nur Habiba, Ruslan Abdul Ghofur, Erike Anggraeni dan Anas 

Malik, “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui 

Program Keluarga Harapan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi ISSN:2477-6157; E-ISSN 2579-

6534, Vol.6 No.2 (2020): 256-257. 
14Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 203. 
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kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) 

lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".
15

 

Tingkat pencapaian presentase dalam realisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu masih dikatakan 

belum stabil terutama di beberapa tahun terakhir dalam laporan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut data tingkat Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009-2020. 

Tabel 1.1 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu 

Tahun  Target  Realisasi  Presentase 

Realisasi  

2009 1.500.000.000 2.995.000.500 199% 

2010 4.826.347.500 5.809.516.148 120% 

2011 602.038.722.864 611.180.831.658 101% 

2012 730.872.121.285 675.694.948.141 92% 

2013 802.006.869.802 818.039.680.054 101% 

2014 868.090.753.918 879.636.110.244 101% 

2015 1.034.423.154.005 1.041.673.513.382 101% 

2016 1.224.737.374.593 1.016.204.774.551 82% 

2017 81.066.105.015 161.852.373.577,26 199% 

2018 85.896.018.737 71.824.581.716 83% 

2019 92.439.347.854 86.313.480.515,25 93% 

2020 110.105.695.568,52 97.122.937.150,07 88% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu 

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Pringsewu, presentase tingkat peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perkembangan dalam periode 

waktu 2009 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi dalam 

realisasi pencapaian target. Terlihat pda tahun 2011 mengalami 

penurunan dari 120% menjadi 101% dan terus mengalami 

penurunan di tahun selanjutnya hingga mencapai 92%. 

                                                           
15 Departemen Agama RI , Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 228. 
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Perkembngan tingkat pendapatan asli daerah kembali mengalami 

kenaiakan di tahun 2013 menjadi 101% dan stagnan hingga tahun 

2015 namun di tahun 2016 kembali mengalami penurunan 

realisasi hingga 82%. Selanjutnya pada tahun 2017 terlihat tingkat 

pendaatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan hingga mencapai presentase realisasi 199%, akan tetapi 

pada 3 tahun selanjutnya pendapata asli daerah Kabupaten 

Pringsewu kembali mengalami tingkat penurunan yang cukup 

signifikan hinggga menyuentuh angka presentase realisasi 

dibawah 100% hingga tahun 2020. Angka presentase dari realisasi 

pendapatan asli daerah cenderung tidak stabil dibandingkan 

dengan kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung 

yang mana rata-rata tidak mengalami penurunan presentase terlalu 

jauh dari tahun sebelunya bahkan terkadang tidak mengalami 

penurunan walaupun presentasnya stagnan dalam rentan tahun 

2009-2020.   

Walaupun realisasi dalam pencapaian anggaran 

pendapatan daerah telah tercapai namun hal ini belum 

mencermintakan keadaan perekonomian yang produktif untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten Pringsewu 

mengalami fluktuasi presentase pencapaian realisasi anggaran 

Pendapartan Asli Daerah (PAD) selama 8 tahun terakhir pada 

tahun 2009-2020. Jika di analisa kurang stabilnya Pendapatan asli 

Daerah (PAD) tidak sesuai dengan semangat perkembangan 

ekonomi saat ini yang seharusnya meningkat ke progres lebih baik 

dari tahun sebelumnya, walaupun peningkatanya tidak secara 

signifikan namun seharusnya bisa meningkat secara terstruktur ari 

tahun ke tahun untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah 

Kabupaten Pringsewu.  
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Tabel 1.2 

Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2013-2017 (Dalam Rupiah) 

Ta

hu

n 

Pajak 

Daerah 

Retribu

si 

Daerah  

Hasil 

Kekayaa

n Daerah 

Yang 

Sah  

Lain-

Lain 

PAD 

Yang 

Sah  

Dana 

Perimba

ngan  

Lain-

Kain 

Pendapat

an Yang 

Sah  

% 

20

13 

8.479.2

83.722 

2.294.2

51.523 

- 18.024.6

89.982 

631.945.

344.930 

157.296.

106.857 

8

4 

20

14 

11.279.

88.879 

2.299.7

15.263 

- 47.483.7

70.315 

632.688.

845.284 

185.885.

890.403 

9

1 

20

15 

12.947.

999.824 

2.844.5

35.623 

- 43.140.4

72.456 

738.757.

806.627 

243.982.

698.852 

9

3 

20

16 

15.582.

621.369 

3.181.9

24.372 

626.298.

953 

41.625.8

29.342 

915.045.

532.159 

139.372.

087.707 

9

5 

20

17 

16.576.

890 

4.987.0

09.875 

765.098.

890 

43.098.3

63.788 

982.029.

678.678 

145.890.

892.876 

9

8 

Ju

ml

ah  

818.039

.680.05

4 

879.636

.110.24

4 

1.041.67

3.513.38

2 

1.016.20

4.774.55

1 

1.808.09

8.677.89

7 

1.987.09

7.443.77

7 

4

6

1 

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu 

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui bahwa setiap 

komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran 

penting terhadap kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin 

dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan 

daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi 

salah satu sumber penerimaan daerah yang dikembangkan 

masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan 

intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada. 

Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun 

retribusi pasar memiliki peranan yang cukup penting, yakni 

sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah 

pada khususnya dan PAD pada umumnya.
16

 Retribusi Daerah 

                                                           
16 Eko Yuli Prastyo,  “Analisis retribusi pasar terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Nganjuk tahun 2010 / Eko Yuli Prastyo”, 

(Diploma thesis, Universitas Negeri Malang, 2012). 
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sendiri terdiri dari tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa 

usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu retribusi jasa 

umum yaitu retribusi pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar 

yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas penggunaan/pemakaian/pemanfaatan fasilitas 

pasar tradisional/sederhana berupa pelataran/halaman, los, kios di 

kawasan pasar untuk pedagang yang disediakan/dikelola oleh 

pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan 

Usaha Milikik Daerah dan pihak swasta.
17

 Retribusi pelayanan 

pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting disamping sumber pendapatan lainnya yang memiliki 

peran strategis dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah 

dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu 

berperan membiayai kegiatan yang bersifat semi publik, dimana 

komponen manfaatnya relatif besar.
18

 Menurut pendapat 

Suparmok Retribusi yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada 

pemerintah, dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas 

jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi 

tersebut. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana tingkat efektivitas 

dan kontribusi retribusi pelayanan pasar Kabupaten Paringsewu  

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kabupaten Pringsewu memiliki kurang lebih delapan 

pasar yang di kelola oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu :  

  

                                                           
17 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2015, Bab 1, Pasal 1. 
18 Wasti Aprillia Bedes, dkk. “Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Youtefa 

Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura”.  
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Tabel 1.3 

Pasar yang dikelola pemerintah daerah Kab.Pringsewu  

NO Nama Pasar  Jumlah Pedagang  

1 Pasar Induk Pringsewu  509 Pedagag 

2 Pasar Rakyat Pardasuka  40 Pedagang 

3 Pasar Rakyat Sukoharjo  60 Pedagang  

4 Pasar Rakyat Adiluwih 52 Pedagang  

5 Pasar Rakyat Bayumas 20 Pedagang 

6 Pasa Pagelaran  297 Pedagang 

7 Rest Area 50 Pedagang 

8 Pendopo 36 Pedagang  

 Sumber : Diskoperindag Kabupaten Pringsewu 

Adapun struktur tarif retribusi pelayanan pasar kabupaten 

pringsewu diatur dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 

Tahun 2015, Bab 2, Pasal 2 ayat (1) yaitu digolongkan 

berdasarkan penggunaan jenis fasilitas yang terdiri atas 

pelataran/halaman, los atau kios. Adapun struktur tarif retrubusi 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai 

berikut :  

Tabel 1.4 

Tarif Retribusi  

No Jenis 

Pedagang 

Jenis Bangunan/Tempat Tarif 

(Rp) 

1 Semua 

Jenis 

Pedagang  

a. Kios 3000,-

/hari  

b. Los  3000,-

/hari 

c. Halaman/Pelataran/Amparan 3000,-

/hari 

 Sumber : Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 04 Tahun 2020 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama 

Bapak Mirza Nawawi selaku salah-satu Kasi Bidang Perdagangan 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pringsewu, mengatakan bahwasanya “pengelolaan penerimaan 

retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Pringsewu ini di rasa 
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sudah maksimal dikarenakan kita menggunakan metode yang 

telah diatur di dalam peraturan daerah, peraturan bupati dan 

peraturan yang di atasnya. Dikarenakan metode yang kita 

laksanakan dalam penerimaan itu adalah pengambilan 

menggunakan karcis yang sudah di porpurasi kemudian yang 

terkumpul itu langsung di setorkan 1x24 jam ke BPD dalam hal 

ini Bank Lampung Kabupaten Pringsewu. Kalau kontribusinya 

sendiri saat ini dirasa masih sangat kecil dikarenakan beberapa 

kendala lapangan yang terjadi di pasar itu sangat mempengaruhi 

dari besaran retribusi dan presentasenya di dalam  PAD 

Kabupaten Pringsewu. Tapi memang sampai detik ini kita masih 

terus berusaha untuk mengefektivkan kesadaran para pedagang 

dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar.”  

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa “beberapa 

masalah yang telah terpetakan di tahun 2020 dan 2021 itu terkait 

adanya wabah pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh 

didalam penerimaan retribusi pelayanan pasar, yang mana 

dikarenakan pasar yang lesu dan juga tingkat perekonomian yang 

lesu mengakibatkan para pedagang sedikit mengalami kesulitan 

dalam melakukan pembayaran atau kesadaran dalam pembayaran 

yang menurun dikarenakan kondisi pasar yang sangat sepi dan 

lesu. Akan tetapi di beberapa tahun sebelumnya, sebelum tahuan 

2020 permasalahan yang terjadi yaitu tingkat persaiangan dengan 

toko modern toko swalayan dan toko departemen store sangat 

berperan penting dikarenakan memang pasar tradisional yang 

selalu dikenal dengan kondisi yang alakadar dan sederhana 

mengakibatkan kenyamanan para pengunjung itu dirasa kurang. 

Akan tetapi kita terus untuk mengembangkan dan membangun 

sarana dan prasarana penunjang yang ada di pasar-pasar 

tradisional yang dimiliki oleh Kabupaten Pringsewu. Adapun 

faktor intern dari retribusi pelayanan pasar sendiri biasanya juga 

terkendala oleh keadaan alam seperti disaat hujan mengakibatkan 

kurangnya maksimal dalam penarikan karna banyak para 

pedagang yang tidak membuka dagangnnya karna lokasi atau 

tempatnya yang berada di hamparan jadi kurang memungkinkan 

dibuka ketika hujan.”  
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Indonesia sendiri saat ini sedang melakukan program 

revitlisasi pasar. Program Revitalisasi Pasar merupakan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang 

Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang mengamanatkan 

bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah daerah 

melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan 

kualitas pelayanan pasar rakyat guna peningkatan daya saing 

dalam bentuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat; 

implementasi manajenen pengelolaan yang profesional; fasilitasi 

akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang 

bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar 

di pasar rakyat.  Dengan adanya program revitalisasi pasar, 

diharapkan dapat meningkatkan omset pedagang sehingga akan 

mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi pasar yang di 

harapkan juga mengalami peningkatan.
19

 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Arjanggi 

Wisnu Raga pada tahun 2011 Universitas Diponegoro dengan 

judul Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten 

Demak Tahun 2006-2009. Retribusi pasar merupakan salah satu 

macam sumber penerimaan Daerah yang penting bagi Kabupaten 

Demak. Hal ini terbukti selama tahun anggaran 2006-2009 

realisasi penerimaan retribusi pasar mengalami peningkatan. 

Namun pada pencapaian targetnya pada tahun 2006 dan 2007 

tidak terpenuhi (dimana realisasi penerimaan retribusi pasar tidak 

mencapai target), yaitu sebesar (-4,83%) dan (-1,14%). Hal ini 

mengindikasikan terdapat permasalahan di dalam kinerja 

penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas 

penerimaan retribusi pasar, menganalisis kinerja penerimaan 

retribusi pasar, dan merumuskan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan kinerja penerimaan retribusi pasar di Kabupaten 

Demak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dan data primer. Metode sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling (pedagang, 

                                                           
19 Eka Murni Asih dan Akhmad Syarifudin, “Analisis Kontribusi dan Trend 

Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017”, 31. 
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petugas pemungut retribusi pasar, dan petugas pengelola pasar 

Kabupaten Demak) dengan jumlah 50 orang. Dari perhitungan 

tingkat efisiensi dan efektivitas pada tahun 2006-2009 diperoleh 

gambaran bahwa rata-rata kinerja penerimaan retribusi pasar di 

Kabupaten Demak tidak efektif (0,59%) tetapi efisien (0,05%). 

Dari analisis matriks SWOT diperoleh empat strategi yaitu, 

strategi SO adalah memanfaatkan unsur-unsur kekuatan yang 

dimiliki untuk sebesarbesarnya menangkap peluang yang ada. 

Strategi ST adalah memanfatkan unsur-unsur kekuatan yang 

dimiliki untuk memperkecil dan bila perlu menghilangkan 

ancaman yang akan dihadapi. Strategi WO adalah strategi yang 

disusun dalam upaya menyusun perencanaan untuk 

meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk menangkap 

peluang yang ada. Strategi WT yaitu strategi dalam upaya 

menyusun perencanaan untuk meminimalkan kelemahan yang 

dimiliki untuk mengatasi ancaman yang akan datang. Kinerja 

penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Demak memiliki skor 

total rata-rata tertimbang IFE 2,52 artinya posisi internal 

DINPERINDAGKOP UMKM Kabupaten Demak memiliki posisi 

rata-rata terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada, sedangkan 

skor total rata-rata tertimbang EFE sebesar 2,49 yang 

menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap peluang dan ancaman 

yaitu memiliki posisi yang sedang. Oleh karena itu, strategi yang 

cocok digunakan adalah strategi penetrasi pasar dan strategi 

pengembangan produk. 

Selanjutnya dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Habibi Rahman pada tahun 2011 Universitas Hasanuddin dengan 

judul Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka Di Kab. 

Enrekang. Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani 

segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah 

maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya 

pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah 

daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan 

menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya berasal dari 
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Retribusi Pasar yang dianggap potensial untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun retribusi tersebut dalam 

beberapa tahun anggaran ini, antara target dan realisasi anggaran 

tiap tahunnya dari penerimaan retribusi pasar belum menampakan 

target maksimal yang ditetapkan daerah. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan retribusi 

pasar Baraka yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Enrekang, Metode 

pemecahan masalah yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Pengelolaan penerimaan retribusi pasar 

Baraka sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

penerimaan retribusi pasar tiap tahunnya. Namun masih ada 

kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah dalam memaksimalkan pencapaian penerimaan 

retribusi seperti kurang akuratnya data yang sebenarnya tentang 

potensi yang dimiliki Pasar Baraka, kedisiplinan para 

kolektor/pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya, sistem 

penggajian para kolektor yang sering terlambat dan pengawasan 

yang hanya bertumpu pada laporan-laporan per bulan saja. 

Melihat dari fenomena-fenomena tersebut, Peneliti 

tertarik mengangkat tema retribusi pasar karena pentingnya pajak 

dan retribusi bagi suatu daerah, terutama dalam meningkatkan 

pembangunan daerah dan merupakan pemasukan dana yang 

sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak dan retribusi 

akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, 

perekonomian, dan stabilitas politik. Selain itu dimasa pandemi 

covid seperti saat ini, pembahasan topik retribusi pasar adalah hal 

yang relate mengingat pasar merupakan salah-satu bidang 

perekonomian yang terdampak adanya covid.  Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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Kabupaten Pringsewu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang terjadi yaitu, sebagai berikut: 

1. Rendahnya kesadaran pedagang dalam pembayaran retribusi 

dikarenakan lesunya perekonomian akibat pandemi. 

2. Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, sehinga 

kalah saing dengan toko-toko modern dan swalayan. 

3. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar yang 

relatif rendah. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti 

membatasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Pringsewu 

khususnya pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan. 

2. Penelitian ini difokuskan hanya untuk mengetahui pengaruh 

efektivitas  dan kontribusi penerimaan retribusi pelayanan 

pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Pringsewu pada tahun 2017-2020. 

 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Pengaruh Tingkat Efektivitas Penerimaan 

Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Pringsewu ? 

2. Bagaimana Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Pringsewu ? 

3. Bagaimana Pengaruh Tingkat Efektivitas dan Kontribusi 

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu ? 

4. Bagaimana Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten 

Pringsewu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ? 
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E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Efektivitas Penerimaan 

Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Pringsewu.  

2. Untuk mengetahui Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Pringsewu. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Efektivitas dan 

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu.  

4. Untuk mengetahui Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar 

Kabupaten Pringsewu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat guna 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah dalam Bidang 

Ilmu Ekonomi Syariah. 

b. Meningkatkan pengetahuan penulis untuk menambah 

wawasan berfikir dan memperluas pengetahuan, baik 

secara teori maupun praktek. 

2. Bagi Akademik 

a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berguna 

sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. 

b. Untuk menambah bahan bacaan Akademik UIN Raden 

Inatan Lampung.  

3. Bagi Dinas/ Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi pertimbangan dan evalusi dalam meningkatkan 

efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi pelayanan 

pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya Pendapatan 

Asli Dearah Kabupaten Pringsewu. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan   

 Hasil penelitian terdahulu yang dipandang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini, antara lain yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Drs. H. Dani Rachman, M.Si. 

id Muhammad Iqbal, S.E., M.M balliq, Neng Sri Rahayu, 

S.Ak (2021) dengan topik “Pengaruh Retribusi Parkir Dan 

Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2019” yang 

termuat dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 12, Nomor 1, 

hlm 117-130 Januari- April 2021 P-ISSN 2086-4159 E-ISSN 

2656-6648 . Hasil penelitian membahas tentang seberapa 

besar pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan 

Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung 

dalam periode 2009-2019. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian yang peneliti tulis memiliki 

persamaan yaitu sama sama meneliti tentang Pengaruh 

Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Sedangkan perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan oleh oleh Drs. H. Dani Rachman, M.Si. id 

Muhammad Iqbal, S.E., M.M balliq, Neng Sri Rahayu, S.Ak 

yaitu retribusi pelayanan pasar yang ia teliti berada di 

Kabupaten Bandung sedangkan penelitian ini melakukan studi 

di Kabupaten Pringsewu. Selain itu penelitian Drs. H. Dani 

Rachman, M.Si. id Muhammad Iqbal, S.E., M.M balliq, Neng 

Sri Rahayu, S.Ak hanya meneliti pengaruh penerimaan 

retribusi pelayanan pasar terhadap PAD, sedangkan penelitian 

ini juga ingin melihat tingkat efektivitas dan kontribusi 

Penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD dalam 

Perspektif Ekonomi Islam.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh  Yuwin Ali, Fatmawaty,  

K.Daud dengan topik “Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Di Kota Gorontalo” Hasil penelitian 

diketahui bahwa retribusi pasar berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo tahun 

anggaran 2012-2016. Variabel retribusi pasar berkontribusi 
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sebanyak 10,9 persen pada pendapatan asli daerah sedangkan 

sisanya 89,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model penelitian. Teknik analisisnya 

menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dan 

koefisien korelasi. Penelitian yang peneliti tulis memiliki 

persamaan yaitu sama sama meneliti tentang Pengaruh 

Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Sedangkan perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan oleh oleh  Yuwin Ali, Fatmawaty,  K.Daud  yaitu 

retribusi pelayanan pasar yang ia teliti berada di Kota 

Gorontalo  sedangkan penelitian ini melakukan studi di 

Kabupaten Pringsewu. Selain itu penelitian Yuwin Ali, 

Fatmawaty,  K.Daud  hanya meneliti pengaruh penerimaan 

retribusi pelayanan pasar terhadap PAD, sedangkan penelitian 

ini juga ingin melihat tingkat efektivitas dan kontribusi 

Penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD dalam 

Perspektif Ekonomi Islam.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suwarto dan Karnila Ali 

(2021) dengan topik “Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Metro-

Lampung” yang termuat dalam Jurnal Ilmu Akuntansi dan 

keuangan VOL 4 NO 2 P-ISSN 2622-2191, E-ISSN 2622-

2205. Hasil penelitian membahas tentang efektivitas retribusi 

pelayanan pasar di Kota Metro pada Tahun 2019 dan besarnya 

kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli 

daerah Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan dilakukan di Pemerintah kota Metro atau Dinas 

Pendapatan Kota Metro. Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif 

kuantitatif. Penelitian yang peneliti tulis memiliki persamaan 

yaitu sama sama meneliti tentang Pengaruh Retribusi 

Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Suwarto dan Karnila Ali yaitu retribusi pelayanan pasar yang 

ia teliti berada di kota Metro sedangkan penelitian ini 

melakukan studi di Kabupaten Pringsewu. Selain itu 
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penelitian Suwarto dan Karnila Ali hanya meneliti pengaruh 

penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap PAD, 

sedangkan penelitian ini juga ingin melihat tingkat efektivitas 

dan kontribusi Penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap 

PAD.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riri Septyaningrum Putri, 

Deki Fermansyah, Any Eliza, Suharto (2021) dengan topik 

“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung” yang 

termuat dalam Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Al-

Intaj, pISSN 2476 8774 I eISSN 2661 – 688X,  Vol. VII No. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa 

Rasio efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada 

pada 90,49% dengan kategoriefektif dan trend efektivitas 

keuangan daerah berada pada 70,814%; Rasio kemandirian 

keuangandaerah secara rata-rata berada pada 27,96% 

dikategorikan rendah dan trend kemandirian keuangan daerah 

berada pada 262,42%; sedangkan padarasio desentralisasi 

fiskal keuangan daerah secara rata-rata berada pada 17,85% 

dengan kategori kurang baik dan trend desentralisasi fiskal 

keuangan daerah berada pada 197,23%.  Penelitian yang 

peneliti tulis memiliki persamaan yaitu sama sama 

menggunakan analisis efektivitas. Sedangkan perbedaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh Riri Septyaningrum 

Putri, Deki Fermansyah, Any Eliza, Suharto yaitu 

Penelitiannya  bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan 

berdasarkan pendekatan rasio efektivitas, kemandirian dan 

desentralisasi fiscal di kota Bandar Lampung. Sedangkan 

penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Apakah pengaruh 

tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu Ditinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah Nur Habibah, Ruslan 

Abdul Ghofur,  Erike Anggraeni,  Anas Malik (2020) dengan 

topik “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas 
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Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan” yang 

termuat dalam Jurnal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 

2020, 251-258, Available at http://jurnal.stie-

aas.ac.id/index.php/jie. Hasil penelitian membahas tentang 

Implementasi Program Kelarga Harapan dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Persamaan penelitian yang penulis teliti dengan 

penelitian Aminah Nur Habibah, Ruslan Abdul Ghofur,  Erike 

Anggraeni,  Anas Malik (2020) yaitu sama-sama 

menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat 

deskriptif. Adapun perbedaannya yaitu apabila penelitian 

yang dilakukan oleh Aminah Nur Habibah, Ruslan Abdul 

Ghofur,  Erike Anggraeni,  Anas Malik bertujuan untuk 

mengetahui Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas 

Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan, sedangkan 

penelitian yang penulis teliti bertjuan untuk mengetahui 

pengaruh tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan 

Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Murni Asih dan Akhmad 

Syarifudin (2020) dengan topik “Analisis Kontribusi dan 

Trend Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen 

Tahun 2008-2017” yang termuat dalam Jurnal Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Volume 2, No. 

1. Hasil penelitian membahas tentang kontribusi penerimaan 

retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, efektivitas, 

laju pertumbuhan dan trend penerimaan retribusi pasar empat 

tahun yang akan datang di Kabupaten Kebumen. Metode 

analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

kualitatif dan Analisis Kuantitatif, jenis data yang digunakan 

data Kuantitatif dan sumber data sekunder. Persamaan 

penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Eka Murni Asih dan Akhmad Syarifudin yaitu 

sama-sama ingin mengetahui kontribusi penerimaan retribusi 

pelayanan pasar. Adapaun perbedaaanya adalah penelitian 
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yang dilakukan oleh Eka Murni Asih dan Akhmad Syarifudin 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis 

kuantitatif, sedangkan penelitian yang penulis teliti hanya 

menggunakan metode kuantitatif. Akan tetatpi penelitian yang 

penulis teliti selain ingin mengetahui kontribusi penerimaan 

retribusi pelayanan pasar, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh tingkat efektivitas terhadap peningkatan 

PAD Kabupaten Pringsewu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi 

Islam.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh  Rita Martini , Septian Bagus 

Pambudi, M. Husni Mubarok (2019) dengan topik “Analysis 

Of The Contribution Of Regional Retribution To The Locally 

Generated Revenue Of Palembang City” yang termuat dalam 

Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya  PPTK : 

Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Vol 2 No.1, e-

ISSN: 2621-8119 http://ejournal.sumselprov.go.id. Hasil 

penelitian membahas tentang Kontribusi retribusi daerah 

belum meningkat setiap tahunnya, karena adanya perubahan 

objek retribusi, kurangnya sosialisasi atas peraturan daerah, 

dan adanya jenis retribusi daerah yang baru diterapkan. 

Kontribusi retribusi jasa perizinan tertentu terbesar 

dibandingkan jenis retribusi lainnya. Penelitian yang peneliti 

tulis memiliki persamaan yaitu sama sama meneliti tentang 

efektivitas dan kontribusi Retribusi terhadap PAD. Sedangkan 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rita Martini , 

Septian Bagus Pambudi, M. Husni Mubarok yaitu retribusi 

yang ia teliti dilakukan di Kota Palembang sedangkan 

penelitian ini melakukan penelitain di Kabupaten Pringewu.  

8. Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Silawati Samosir 

(2019) dengan topik “Analisis Potensi, Efektivitas Dan 

Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sikka” yang termuat dalam Jurnal Projemen 

UNIPA Maumere ISSN : 2354-7898 Vol. 6, No. 1, Januari 

2019 . Hasil penelitian membahas tentang potensi, efektivitas, 

efisiensi dan seberapa besar retribusi terminal pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sikka yang akan diperoleh pada tiga 
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tahun mendatang. Penelitian ini menggunakan desain 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dirancang untuk 

memecahkan masalah penelitian yang diajukan. Penelitian 

yang peneliti tulis memiliki persamaan yaitu sama sama 

meneliti tentang efektivitas Retribusi. Sedangkan perbedaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Silawati 

Samosir  yaitu retribusi yang ia teliti adalah retribusi Terminal 

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka sedangkan 

penelitian ini melakukan penelitain tentang retribusi 

pelayanan pasar di Kabupaten Pringewu.  

9. Penelitian yang dilakukan oleh Femei Purnamasari (2017) 

dengan topik “Economic Growth: Government Investment 

And ManageMent Investment Islam In Perspective (Studies In 

The DisTrict / City Of Lampung Province)” yang termuat 

dalam Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 17 - No. 1 April 

2017. Hasil penelitian membahas tentang kinerja retribusi 

pelayanan pasar, menganalisis persepsi pedagang terhadap 

pelaksanaan pemungutan dan merumuskan strategi 

meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Metode 

analisis yang digunakan untuk masing-masing tujuan adalah: 

analisis kinerja keuangan daerah, analisis statistika deskriptif, 

dan proses hirarki analitik (analytical hierarchy process). 

Persamaan penelitian  yang dilakukan oleh Femei 

Purnamasari dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-

sama membahas tentang retribusi pelayanan pasar. Adapaun 

perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Femei 

Purnamasari menggunakan metode statistik deskriptif, 

sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode 

desktiptif kuntitatif.  

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Hamzah pada tahun 

2015 Universitas Hasanuddin dengan judul Analisis 

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini bertujuan 

mengetahui sistem penerimaan retribusi pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan 
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yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data 

menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan 

kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa sistem penerimaan retribusi pasar 

menggunakan sistem official assesment, yaitu pemungutan 

langsung menggunakan benda berharga atau karcis yang 

merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan dilaksanakan 

sepenuhnya oleh Subdinas Pasar. Pelaksanaan Retribusi Pasar 

pada tiga tahun terakhir berjalan cukup baik, sedangkan 

kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 17,19%. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Hamzah 

dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama 

dilakukan untuk mengetahui kontribusi retribusi penerimaan 

pasar terhadap PAD. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian 

yang dilakukan oleh Nurlia Hamzah menggunakan analisis 

data secara kualitatif sedangkan penelitian yang penulis teliti 

menggunakan analisis deskriptif kuantatif.  

  Beberapa penelitian tersebut memberikan inspirasi 

bagi peneliti betapa retribusi pelayanan pasar adalah topik 

yang sangat menarik untuk dicermati. Dari beberapa 

penelitian terdahulu juga terlihat bahwa belum terdapat 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Efektivitas Dan 

Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Pringsewu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Adapaun 

persamaan yang dapat ditarik dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama mencermati Retribusi pelayanan 

pasar, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas dan Kontribusi 

menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif 

seperti metode yang dilakukan pada penelitan beberapa 

penelitian diatas. Sedangkan perbedaan penelitian penulis 

dengan penelitian terdahulu diantaranya terdapat apada 

metode tujuan dan juga tempat penelitian. 
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H. Sistematika Pembahasan  

Pada Penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 

lima bab, yaitu : 

1. Bab I Pendahuluan, mencakup: Penegasan Judul. Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kajian Penelitian Terdahulu Dan Sistematika Pembahasan. 

2. Bab II Landasan Teori, Mencakup: Teori yang digunakan dan 

Pengajuan Hipotesis. 

3. Bab III Metodologi Penelitian, mencakup: Waktu dan 

Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, 

Populasidan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan, 

Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, 

Pengelolaan Data serta Prosedur Pengelolaan Data. 

4. Bab IV Hasil Penelitian, mencakup: Deskripsi Data dan 

Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis. 

5. Bab V Penutup, mencakup: Simpulan dan Rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Yang Digunakan  

1. Efektivitas  

a. Pengertian Efektivitas  

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program 

dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana 

efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan 

output.
20

 Efektivitas (hasil guna) adalah hubungan antara 

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 

Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan 

dengan pencapaian tujuan atau  target kebijakan. Kegiatan 

operasional dikatakan efektif apabila proses kgiatan 

tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan 

(spending wisely).
21

  

Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran 

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan 

efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar 

biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah 

dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan 

tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. 

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau 

kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan 

tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah 

mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak 

dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri.
22

  

                                                           
20 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi (Yogyakarta: CV. 

ANDI OFFSET,2004), 4. 
21 Mohamad Mahsum, Pengukuran Kinerja Sektor Publik , (Yogyakarta: 

BPFE-YOGYAKARTA,2013), 182. 
22 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi, 132. 
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Efektifitas penerimaan retribusi pelayana pasar adalah 

mengukur hubungan antara hasil pungutan retribusi 

pelaynan pasar dengan potensi atau target penerimaan 

penerimaan retribusi pelaynan pasar yang telah dilakukan 

di Kabupaten Banyumas. Efektif atau tidaknya pungutan 

retribusi pelayanna pasar yang dilakukan di Kabupaten 

Pringsewu akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai 

dengan disesuaikan pada target awal yang telah 

ditentukan. Menurut penulis menyimpulkan bahwa 

Efektivitas merupakan ukuran yang menentukan 

keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari ketercapaian 

hasil yang telah diprogramkan dengan target yang 

direncanakan. 

b. Indikator Efektivitas  

Menurut Mardiasmo, indikator efektivitas 

menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) 

dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan 

program. Semakin besar kontribusi keluaran yang 

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang 

dilakukan suatu unit organisasi.
23

 

Menurut Mahmudi, tingkat efektivitas dapat 

diketahui dari hasil hitung formulasi efektivitas. Formula 

untuk mengukur efektivitas terkait dengan Retribusi 

pelayanan pasar adalah perbandingan antara realisasi 

retribusi dengan target retribusi. Rumus yang digunakan 

dalam menghitung tingkat efektifitas penerimaan retribusi 

pelayanan pasar adalah: 

   

 

          Realisasi Penerimaan Retribusi Pealayanan Pasar 

Efektivitas =                                      x100% 

Targat Penerimaan Retribusi Pealayanan 

Pasar  

                                                           
23 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi, 134. 
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                     Tabel 2.1 

Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah
24

 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90-99% Cukup Efektif 

75-89% Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 

   Sumber : Mahmudi  

 Semakin besar kontribusi output terhadap 

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, 

program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada 

input dan efisiensi pada output atau proses, maka 

efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu 

organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif 

apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan 

yang diharapkan atau dikatakan spending wisely.
25

 

 Selain itu, menurut makmur indikator 

pengukuran efektivitas taerdiri dari :
26

  

1) Ketepatan penentu waktu 

 Waktu merupakan sesuatu yang dapat 

menentukan keberhasilan yang dilakukan suatu 

organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan 

menciptakan efektivitas dalam pencapaian tujuan.  

2) Ketepatan perhitungan biaya 

 Ketetapan dalam pemanfaatan biaya pasa 

suatu kegiatan, yang berarti tidak mengalami 

kekurangan sampai kegiatan tersebut terlaksana.  

3) Ketepatan dalam pengukuran 

 Ketepatan ukuran digunakan dalam 

melakukan suatu kegiatan maupun tugas.  

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan 

                                                           
24 Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 170. 
25 Mohamad Mahsum, Pengukuran Kinerja Sektor Publik , 182. 
26 Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (Bandung: 

Refika Aditama,2011), 7. 
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 Ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan 

atau keinginan merupakan tindakan yang 

dilakukan agar mendapat keefektivan.  

5) Ketepatan berfikir 

 Ketepatan berfikir dalam berbagai aspek 

kehidupan baik yang berkaitan dengan diri sendiri 

maupun alam semesta yang memberi pengaruh 

positif atau negatif. 

6) Ketepatan dalam melakukan perintah 

 Keberhasilan efektivitas dipengaruhi oleh 

seorang pemimmpin, salah-satunya memberikan 

perintah yang jelas dan mudah dipahmi. 

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan 

 Sebuah organisasi akan berusaha unuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan 

dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis 

dan sifatnya lebih stratgik, sehingga menjadi 

sebuah pedoman pelaksanaan kegiatan. 

8) Ketepatan sasaran 

 Penentuan sasaran yang tepat baik yang 

ditetapkan secara individu ataupun yang 

ditetapkan oleh organisasi sebenarnya sangat 

menentukan keberhasilan efektivitas.  

2. Kontribusi 

a. Pengertian Kontribusi  

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu 

contribute, contribution, yang memiliki makna 

keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun 

sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa 

materi atau tindakan yang kemudian memberikan 

dampak, baik positif maupun negatif terhadap pihak 

lain.
27

  

                                                           
27 Muzakir dan Cici Damayanti, “Pengaruh Kontribusi Penerimaan 

Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya”, 

Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen Vol.5 No.1 (2021): 144. ISSN 2614-

2147. 
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Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan 

sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dengan membandingkan penerimaan retribusi 

daerah (khususnya retribusi pelayanan pasar) periode 

tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) periode tertentu pula.
28

 Rasio ini juga digunakan 

untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam 

menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah.
29

 

Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang 

diberikan dari retribusi pelayanan pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.
30

 Kontribusi merupakan ukuran 

untuk mengetahui besarnya sumbangan retribusi daerah 

khususnya retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. 

b. Indikator Kontribusi  

Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap 

Penerimaan Retribusi Daerah dapat dihitung dengan 

rumus sebagai Berikut:
31

 

 

      Realisasi Penerimaan Retribus Pealayanan Pasar 

Kontribusi =                                                 X 100% 

   Realisasi PAD   

 

  Untuk mengukur besarnya kontribusi maka digunakan 

indikator pada Tabel  di bawah ini. 

 

 

                                                           
28 Rezlyanti Kobandaha dan Heince R. N. Wokas, “Effectiveness Analysis, 

The Contribution And Potential Of Advertisement Tax And Hotel Tax To The Local 

Revenue Kotamobagu City”,  Jurnal EMBA Vol.4 No.1 (2016): 1461-1472, ISSN 

2303-1174. 
29

 Mohamad Mahsum, Pengukuran Kinerja Sektor Publik , 153. 
30 Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, “Analisis Efektivitas Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.3, (2017): 10-17, www.jim.unsyiah.ac.id. 
31 Mohammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, 153. 
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Tabel 2.2 

Tingkat Kontribusi Penerimaan Retribusi 

Terhadap PAD 

Presentase Skala Kontribusi  

0,00 -10 % Sangat Kurang  

10,10 – 20 % Kurang  

20,10 – 30 % Sedang 

30, 10 – 40 % Cukup Baik  

40,10 – 50 % Baik 

Diatas 50 %  Sangat Baik  

  Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 

 Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui 

tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam 

mendukung pendapatan negara.
32

 Tingkat kontribusi 

penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah tergolong atas 6 golongan, diantaranya:  

a. Hasil persentase penerimaan retribusi 

pelayanan pasar terhadap PAD antara 0,00-

10% berarti kontribusinya tergolong sangat 

kurang. 

b. Hasil persentase penerimaan retribusi 

pelayanan pasar terhadap PAD antara 10,10-

20% berarti kontribusinya tergolong kurang. 

c. Hasil persentase penerimaan retribusi 

pelayanan pasar jalan terhadap PAD antara 

20,10-30% berarti kontribusinya tergolong 

sedang. 

d. Hasil persentase penerimaan retribusi 

pelayanan pasar terhadap PAD antara 30,10-

40% berarti kontribusinya tergolong cukup 

baik. 

                                                           
32 Rudi Saputro dkk, “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Surabaya”, https://media.neliti.com. 
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e.  Hasil persentase penerimaan retribusi 

pelayanan pasar terhadap PAD antara 40,10-

50% berarti kontribusinya tergolong baik. 

f. Hasil persentase penerimaan retribusi 

pelayanan pasar terhadap PAD di atas 50% 

berarti kontribusinya tergolong sangat baik.
33

 

  Analisis kontribusi yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu suatu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang 

disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah 

khususnya Retribusi Pelayanan Pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Pringsewu.  

 Dari analisis ini maka akan dikatahui 

seberapa besar kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Pringsewu. 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan 

keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-

macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi 

pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan 

pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur 

berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola 

sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan adalah semua 

penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
34

 

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas 

daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun 

                                                           
33 Depdagri, Kemendgri No. 690.900.327, “Pedoman Penilaian Kinerja 

Keuangan”. 
34 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Edisi Terbaru Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan beserta:Lampiran dan Format Laporan, 266. 
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anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, 

yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
35

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.
36

 Jika dibandingkan dengan 

sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif 

terprediksi dan lebih stabil sebab pendapatan tersebut telah 

diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah yang bersifat 

mengikat dan dapat dipaksakan.
37

 

Menurut Ahmad Yani Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38

 Pendapatan 

daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh 

pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang 

ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah 

merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah 

atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah 

yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam 

memperoleh pendapatan daerah. Menurut Undang-undang No. 

34 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan negara antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi 

Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :
39

 

 

 

                                                           
35 Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), 15. 
36 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

di Indonesia: Ed. Revisi, 44. 
37 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah,16. 
38 Ahmad Yani,SH.,MM, Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat 

dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 39. 
39 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 16. 
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a. Sumber Pendapatan Asli Daerah  

1) Pajak Daerah 

2) Retribusi Daerah 

3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan  

4) Lain-lain PAD yang sah 

b. Dana Perimbangan  

Yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

1) Pajak Daerah  

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
40

 Pajak adalah 

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

“surplus” nya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment.
41

  

Menurut Sommerfeld d Ray dalam bukunya 

Thomas Sumarsan, pajak adalah suatu pengalihan 

sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, 

bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 

lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung 

dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 

pemerintahan.
42

  

                                                           
40 Mardiasmo, Perpajakan Edisi 2019, (Yogyakarta: ANDI, 2019), 16. 
41 Siti Resmi, Perpajakan, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 1. 
42 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Edisi 2, (Jakarta: PT Indeks, 

2012), 4. 
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Menurut Siahaan pajak adalah pembayaran wajib 

yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang 

tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi 

mereka yang tidak mau membayar pajak dapat 

dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin 

bahwa kas negara selalu berisi uang pajak.
43

 

Ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak, 

antara lain:
44

 

a) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan 

kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya. 

b) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas 

negara. Karena pemungutan pajak harus sampai 

pada negara. 

c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan 

adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah 

(tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si 

pembayar pajak). 

d) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum 

merupakan manifestasi kontra prestasi dari 

negara.  

e) Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran pemerintah yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat kelebihan atau 

surplus, digunakan untuk tabungan publik (public 

saving). 

f) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, 

kejadian, dan pembuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu pada seseorang.  

Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orangpribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

                                                           
43 Marihot P. Siahaan, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan 
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44 Ibid., 5-8. 
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langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
45

 Menurut 

Kesit, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan 

peraturan daerah masing-masing dan hasil 

pemungutan digunakan untuk pembiayaan rumah 

tangga daerah.
46

  

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, 

berdasarkan kewenangan pemungutan pajak, yaitu:
47

 

a) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi Pajak 

provinsi di dalam kewenangan pungutannya 

terdapat pada pemerintah daerah provinsi. 

Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada 

beberapa jenis terdiri dari: 

(1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

Atas Air. 

(2) Bea 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. 

(5) Pajak Rokok.  

b) Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota 

Pajak Kabupaten/kota kewenangan 

pemungutan ada pada pemerintah daerah 

kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten atau 

kota berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 

2000, tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak 

tujuh, yaitu:
48

 

(1) Pajak Hotel 

(2) Pajak Restoran 

                                                           
45 Mardiasmo, Perpajakan Edisi 19, 12. 
46 Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta: UII Pres, 

2010), 1-2. 
47 Mardiasmo, Perpajakan Edisi 19,  17. 
48 Ibid. 
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(3) Pajak HiburanPajak Reklame 

(4) Pajak Penerangan Jalan 

(5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan 

C  

(6) Pajak Parkir 

2) Retribusi Daerah  

Retribusi daerah pada umumnya merupakan 

sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah 

pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah 

penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada 

pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi ini disebut 

sebagai user charge, user fees, atau charging for 

service (biaya pengguna). Retribusi daerah memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. 

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilaksanakan 

pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa 

ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib 

pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara 

retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan 

pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas 

pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan 

pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalab 

(kontraprestasi) langsung yang dapat di nikmati 

pembayar retribusi.
49

 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari 

pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan 

APBD. Jika terhadap pengelolaan tersebut 

mendapatkan laba, maka laba dapat dimasukkan 

sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

meliputi:
50
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50 Ahmad Yani, Hubungan Keungan antara Pusat dan Daerah di Indonesia, 
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a) Bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). 

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). 

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat. 

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan 

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, 

retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Pendapatan daerah yang 

berasal dari lain-lain PAD yang sah antara lain : 
51

 

a) Hasil penjualan aset daerah yang di pisahkan 

b) Jasa giro 

c) Pendapatan bunga 

d) Tuntutan ganti rugi 

e) Komisi 

f) Potongan 

g) Keuntungan selisih kurs 

h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan 

i) Pendapatan denda pajak dan retribusi 

j) Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan 

k) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas 

umum 

l) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan 

Pemerintahan yang baik tercermin dari adanya 

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, 

pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya dan 

akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan 
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kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. 

d. Indikator Pendapatan Asli Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

Bab V pasal 6 ayat (1) Indikator Variabel Pendapatan Asli 

Daerah dapat dilihat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahka,  

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam 

penelitian ini yang menjadi indikator utama adalah 

besaran penerimaan retribusi pelayanan pasar.  

e. Pengertian dan Dasar Hukum Pendapatan Asli 

Daerah  

Pendapatan asli daerah merupakan sumber 

pendapatan yang dikelola oleh negara yang bersumber 

dari masyarakat dan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kesejahteraan.
52

 Sumber keungan pada 

masa Rasulullah SAW sebagai dasar ekonomi syariah 

diawali sejak nabi Muhammad SAW diutus sebagai 

seeorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah SAW 

mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut 

berbagai hal yang berkaitan dengan masalah 

kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik dan juga 

masalah perniagaan atau ekonomi. Dasar hukum 

kebijakan Pendapatan ali Daerah (PAD) sudah diatur baik 

dalam hukum islam maupun peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia.  

Jika dilihat dari cerminan ekonomi syariah, 

pendapatan asli daerah sudah ada sejak masa penguasaan 

muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena 

keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau 

untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan 

                                                           
52 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya, 187.  
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perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat 

menutupu biaya kebutuhan tersebut. Sehingga dalam 

kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya 

menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka 

menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah 

“tafwit adnaa al-mushlahatain tahshilan li a”laahuma” ( 

sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil 

dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) 

dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf‟I 

dlararin‟aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan 

dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).  

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-

Ghazali dalam al-Musthafa dan asy-Syatibhiti dalam al-

I‟tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas bait al-

Mal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, 

maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas 

orang-orang kaya.
53

 Sudah diketahui bahwa berjihad 

dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan 

merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban 

zakat. Allah SWT berfirman, dalam Q.S Al-Hujurat (49) : 

15 yang berbunyi :  

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو ُُثَّ َِلْ يَ ْرتَابُوا َوَجاَىُدوا بَِأْمَواِِلِْم  ِإَّنَّ
أُولَِٰئَك ُىُم الصَّاِدُقونَ  ۖ  َوأَنْ ُفِسِهْم ِِف َسِبيِل اللَِّو   

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu 

hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada 

Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu 

dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa 

mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang 

yang benar.” 

Allah SWT juga berfurman dalam Q.S At-Taubah 

ayat : 41 yang berbunyi :  
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 ۖ  اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًًل َوَجاِىُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم ِِف َسِبيِل اللَِّو 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ  ِلُكْم َخي ْ  ذَٰ

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan 

merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu 

dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian 

itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 

 

Dan Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Q.S 

Al-Baqarah : 195 yang berbunyi :  

ِإنَّ اللََّو ُيُِبُّ  ۖ  َوَأْحِسُنوا  ۖ  َوأَْنِفُقوا ِِف َسِبيِل اللَِّو َوًَل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكِة   
اْلُمْحِسِنيَ    

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 

Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

baik.” 

f. Pendapatan Asli Daerah dalam Islam  

Pendapatan Asli Daerah atau Negara dalam islam 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 

pendapatan resmi dan pendapatan tidak resmi. Pendapatan 

tidak resmi terdiri dari ghanimah dan sedekah dan 

dipergunakan hanya untuk menfaat tertentu. Adapun 

beberapa sumber PAD dalam islam, yaitu:  

1) Kharaj 

Kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan. 

Misalnya dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah 

pertanian. Dapat dikatakan pula kharaj adalah hasil 

bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki 

oleh non muslim.
54

 Di Indonesia setara dengan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB). Kharaj ini dibayarkan 

                                                           
54 Irfan Mahmud Raana, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, 

(Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal.119. 
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oleh seluruh anggota masyarakat baik orang-orang 

muslim maupun non muslim.
55

 

2) Zakat  

Zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, 

hasil peternakan, dan hasil pertanian. Pada permulaan 

islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama. 

Penarikan zakat dalam bentuk mata uang 

menyebabkan munculnya penarikan terhadap zakat 

pendapatan yang berasal dari kegiatan komersial 

seperti kerajinan tangan, sedangkan pendapatan dari 

kegiatan pertanian lebih berbentuk barang, tidak 

dalam bentuk uang tunai, yang berupa hasil pertanian 

itu sendiri.
56

 

3) Khums 

Khums adalah salah satu pajak wajib dalam islam 

yang diambil dari harta orang-orang kaya. Kadarnya 

adalah seperlima dari keuntungan yang diperoleh dari 

setelah menyisihkan biaya-biaya yang digunakan. 

Contohnya yaitu barang-barang rampasan perang, 

harta karun, dan barang-barang tambang. 

4) Jizyah 

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-

orang non muslim sebagai ganti fasilitas sosial 

ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta 

untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari 

Negara Islam. Jumlah yang harus dibayar sama 

dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang 

islam.
57

 

5) Penerimaan Lain 

Ada yang disebut Kaffarah yaitu denda 

misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri 

yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. 

                                                           
55 Adi Warman A. Karim, Ekonomi Islm Mikro, (Rajawali Pers: Jakarta, 

2013), 266. 
56 Adi Warman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islm, (Rajawali Pers: 

Jakarta, 2012), 112. 
57 Adi Warman A. Karim, Ekonomi Islm Mikro. 
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Mereka harus membayar denda dan denda tersebut 

masuk dalam pendapatan negara.
58

 

 

4. Retribusi Daerah  

a. Pengertian Retribusi  

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan 

pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas 

pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan 

pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalab 

(kontraprestasi) langsung yang dapat di nikmati pembayar 

retribusi.
59

 Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut 

retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
60

 

1) Objek Retribusi Daerah  

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 

ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah 

berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan 

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi 

hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai 

objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan ke dalam 

tiga golongan yaitu: 
61

 

a) Jasa Umum, jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan. 

b) Jasa Usaha, jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip-prinsip 

                                                           
58 Ibid. 
59 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 25. 
60 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar.  
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komersial karena ada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

c) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu 

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

b. Golongan Retribusi Daerah  

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna 

menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran 

dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang–

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah 

dapat digolongkan menjadi 3 yaitu: 

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jenis–jenis 

Retribusi Jasa Umum terdiri dari sebagai berikut:
62

 

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil.  

d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan 

Mayat. 

e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

f) Retribusi Pelayanan Pasar. 

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. 
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k) Retribusi Pengelolaan Limba Cair. 

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan. 

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu Retribusi atas jasa usaha 

yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan sektor swasta. Jenis–jenis Jasa Usaha 

terdiri dari sebagai berikut:
63

 

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.  

c) Retribusi Tempat Pelelangan. 

d) Retribusi Terminal. 

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ 

Villa. 

g) Retribusi Penyedotan Kakus.  

h) Retribusi Rumah Potong Hewan. 

i) Retribusi Pelayanan pelabuhan Kapal. 

j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.  

l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 

m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas 

kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. Jenis–jenis Retribusi 

Perizinan Tertentu terdiri dari sebagai berikut: 

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 
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b) Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman 

Beralkohol. 

c) Retribusi Izin Gangguan. 

d) Retribusi Izin Trayek.  

e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
64

 

c. Subjek Retribusi Daerah  

Subjek Retribusi daerah antara lain sebagai berikut: 

1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 

jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa 

umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa 

umum, yaitu orang pribadi atau badan yang 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

jasa umum. 

2) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha 

merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang 

pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi jasa usaha. 

3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang 

pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari 

pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu 

dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan 

tertentu, yaitu orang atau badan yang diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan 

tertentu.
65

 

d. Penghitungan Retribusi  

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu 

dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan 

tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya 

retribusi yang terutang dihitungkan berdasarkan tarif 

retribusi dan tingkat penggunaan jasa. 
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1) Tingkat Penggunaan Jasa  

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan 

sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk 

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya 

berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa 

kali/jam parkir kendaraan, dan sebagainya. 

2) Tarif retribusi Daerah  

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase 

tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya 

retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan 

seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai 

golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif 

tertentu, misalnya embedaan retribusi tempat rekreasi 

antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda 

motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, 

dll. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2001 ditetakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali 

paling lama lima tahun sekali.
66

 

3) Cara Perhitungan Retribusi  

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar 

oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa 

yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif 

retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus 

berikut:
67

 

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat 

Penggunaan Jasa 

e. Pajak dan Retribusi Daerah dalam Islam 

Indonesia bukanlah negara islam walaupun mayoritas 

masyarakatnya beragama islam, dengan begitu maka kita 

akan bisa memaklumkan kedudukan zakat dan pajak 

dengan segala perbedaannya yakni zakat diperintahkan 

Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada orang-orang 
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RajaGrafindo Persada, 2005), 448-449. 
67 Ibid., 451 
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beriman untuk mengharapkan ridho-Nya, sedangkan 

pajak diwajibkan oleh negara kepada warga negara yang 

didasarkan pada undang-undang yang pungutannya dapat 

dipaksakan. Berikut adalah pajak dan retribusi daerah 

dalam islam pada zaman Rasulullah SAW. Dalam catatan 

Qardawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian 

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

Nawawi dan Mazhab Syafi‟i, Imam Ahmad, dan Ibn 

Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan 

niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim 

cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-

Haysyami dari Mazhab Syafi‟i, Ibn Abidin dari Mazhab 

Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari Mazhab Maliki 

berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal 

yang berbeda dan karenanya pembayaran atas pajak tidak 

menggugur kewajiban zakat.
68

 

1) Zakat  

a) Pengertian 

Zakat berawal dari kata zaka yang bermakna 

al-Numuw (menumbuhkan), al-Ziadah 

(menambah). Al-Barakah(memberkatkan), dan al-

Thathhir (menyucikan). Zakat adalah rukun islam 

ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua 

Hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa 

perintah ini diwajibkan bersamaan dengan 

perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih 

berada di Makkah. Perintah memungutnya 

ditujukan oleh Allah SWT. kepada setiap Ulil 

Amri.
69

 Allah SWT berfirman dalam Q.S AT-

Taubah:103 yang berbunyi :  

                                                           
68 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 503.   
69 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), 91.  
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يِهْم ِِبَا َوَصلِّ  ُرُىْم َوتُ زَكِّ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يٌع َعِليمٌ  ۖ  ِإنَّ َصََلَتَك َسَكٌن َِلُْم  ۖ  َعَلْيِهْم  َواللَُّو َسَِ  

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.” 

b) Subjek (Wajib) Zakat 

(1) Muslim 

Zakat menurut hadits, termasuk rukun 

islam. Oleh sebab itu, subjeknya pastilah 

umat islam. Ayat-ayat tentang zakat pun, 

umumnya didahului oleh perintah shalat, 

yang memperlihatkan bahwa subjek zakat 

adalah orang islam. Menurut Nabhani, “zakat 

dari segi perolehannya tidak akan 

dikumpulkan selain dari harta-harta orang 

islam. Dan bukan dari orang-orang non-

muslim. Zakat tidak sama dengan pajak 

umum, melainkan hanya merupakan salah 

satu bentuk ibadah, dan dianggap sebagai 

salah satu rukun islam. Meskipun berupa 

harta, namun pembayaran zakat bisa 

mewujudkan nilai spiritual, semisal shalat, 

puasa, dan haji, dimana hukum 

menunaikannya adalah wajib ain bagi setiap 

muslim. Zakat tersebut tidak gugur dari 

seseorang. Muslim selama diwajibkan dalam 

hartanya. Zakat tersebut diwajibkan atas 

seorang muslim yang memiliki suatu nisbah, 

sebagai kelebihan dari utang-utang dan 

kebutuhan-kebutuhannya. Zakat tersebut 

tidak wajib atas non-muslim, tetapi 

diwajibkan atas anak anak dan orang gila. 
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(2) Orang Kaya 

Menurut Al-Quran surat Al-Taubah: 

103, zakat harus dipungut oleh pemerintah, 

yang bertindak sebagai wakil fakir miskin 

untuk memperoleh haknya yang ada pada 

harta orang-orang kaya. Sebagaimana juga 

hadis Rasullullah yang memerintahkan 

kepada Muazid bin Jabal yang menjadi 

Gubernur di Yaman, agar ia memungut zakat 

dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-

bagikan kepada fakir miskin. Oleh karena itu, 

pemungutan zakat dilakukan dari orang kaya 

dan pelaksanaannya mutlak ditangani oleh 

pemerintah melalui satu lembaga khusus 

(amil zakat) yang memiliki sistem 

manajemen yang fungsional dan profesional. 

Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil 

yang optimal dan efektif. Bila terjadi 

hambatan bila dalam pemungutan zakat dari 

tangan orang kaya, maka pemerintah dapat 

menerapkan sanksi pidana dan sejenisnya 

terhadap mereka yang membangkang dan 

tidak mau mengeluarkannya. Menurut Yusuf 

Qardhani, pengelolaan zakat yang dilakukan 

oleh pemerintah ini logis karena beberapa 

pertimbangan:  Untuk menjamin kepastian 

dan disiplin pembayar zakat; Menjaga 

perasaan rendah diri para mustahiq zakat 

apabila berharap langsung menerima haknya 

dari para wajib zakat (muzakki); Untuk 

mencapai efisiensi dan efektivitas dan sasaran 

yang tepat; Untuk memperlihatkan syi‟ar 

islam dalam semangat penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan yang islam.
70
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c) Objek zakat 

Dari ayat diatas adalah harta. Zakat sebagai 

pembayaran tahunan kecuali atas hasil pertanian, 

diwajibkan bagi kaum muslim yang kaya atas 

kekayaan mereka. Ia ditetapkan atas bentuk-

bentuk kekayaan yang memiliki kemampuan 

untuk berkembang dari sisi nilainya (emas, perak) 

atau dapat menghasilkan kekayaan lebih lanjut, 

seperti ternak, produksi pertanian dan barang 

dagangan. Oleh karena itu, kepemilikan 

berpotensi berkembang merupakan persyaratan 

pertama penetapan zakat. Syarat berikutnya jika 

harta tersebut telah melampaui batas nilai 

minimum tertentu (nishab). Jadi objeknya jelas 

adalah harta (mal) bukan jiwa sebagaimana 

jizyah.
71

 

d) Dasar Pengenaan Tarif Zakat 

Zakat mulai diwajibkan atas kaum muslim 

yang kaya pada tahun kedua hijriyah. Ia menjadi 

sumber terpenting pendapatan negara islam 

karena merupakan dana khusus untuk 

pembebasan kemiskinan dan penanganan 

keamanan sosial lainnya. Begitu pentingnya 

kewajiban itu, sampai-sampai memerintahkan 

lebih dari 30 penyebutan. Menurut An-Nabhani 

harta zakat adalah salah satu jenis harta Baitul 

Mal (penerimaan negara). Namun, zakat itu 

berbeda dari jenis harta yang lain dari segi 

perolehannya dan dari segi pembelajarannya.
72

 

2) Jizyah 

a) Pengertian Jizyah 

Istilah Jizyah berasal dari kata Jaza yang 

berarti kompensasi. Dalam terminologi keuangan 

islam, istilah tersebut digunakan untuk beban 
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yang diambil dari penduduk non muslim yang ada 

di negara islam sebagai biaya perlindungan yang 

diberikan kepada mereka atas kehidupan dan 

kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan 

agama mereka. Disamping itu mereka dibebaskan 

pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan 

sosial.Dengan kata lain, jizyah adalah kewajiban 

keuangan atas penduduk non-muslim di negara 

islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas 

hidup dan properti dan kebebasan untuk 

menjalani agama masing-masing. Jadi istilah 

jizyah tersebut diambil sebagai akibat kekufuran 

mereka. Oleh karena itu, jizyah tersebut tidak 

gugur, kecuali apabila mereka memeluk agama 

islam. Namun, Jizyah tidak relevan lagi di zaman 

sekarang. Dasar perintahnya adalah QS Al-

Taubah: 29 yang berbunyi :  

 قَاتُِلوا الَِّذيَن ًَل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوًَل بِاْليَ ْوِم اْْلِخِر َوًَل ُُيَرُِّموَن َما َحرَّمَ 
ٰ  اِلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اللَُّو َوَرُسولُُو َوًَل يَِديُنوَن ِدينَ   اْلِكَتاَب َحَّتَّ  

َصاِغُرونيُ ْعُطوا اْلِْْزيََة َعْن يٍَد َوُىْم   
Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak 

beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada 

hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan 

apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya 

dan tidak beragama dengan agama yang benar 

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

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 

mereka dalam keadaan tunduk.” 

b) Subjek Jizyah 

Berdasarkan QS Al-Taubah: 29 diatas: 

“perangilah orang-orang yang tidak beriman”, 

maka jizyah diambil dari kalangan ahli kitab, 

yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. 
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Sedangkan selain orang-orang Yahudi dan 

Nasrani, maka secara prinsip tidak diterima dari 

mereka kecuali mereka masuk islam atau 

diperangi. Tidak boleh mengakui keasyikan 

mereka dan tidak diterima jizyah mereka. Jadi 

jizyah tersebut dikenakan atas diri setiap orang 

kafir, bukan atas harta mereka. Jizyah juga tidak 

gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat 

dalam peperangan. Sekali itu, jizyah tidak 

diambil, selain dari orang yang mampu 

membayarkannya dan tidak dari kaum selain pria. 

Jizyah sebagai pajak individu (kepala) hanya 

dipungut dari orang-orang yang memiliki 

kemampuan untuk membayar. Ia tidak dipungut 

dari fakir miskin dan buta yang tidak memiliki 

ketrampilan atau pekerjaan, dan para rahib.  

Namun jika orang buta dan rahib itu kaya, 

maka jizyah boleh dipungut dari mereka.Ia 

diwajibkan atas laki-laki dewasa yang berakal, 

dan memiliki kemampuan. Dengan makna lain, 

tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, orang 

gila, hamba sahaya, dan orang-orang miskin. 

Sebagaimana juga tidak diwajibkan atas orang-

orang cacat, orang-orang yang berusia lanjut, para 

rahib yang mengisolasi diri dari kehidupan 

masyarakat apabila mereka menerima sedekah 

dari orang lain. Jizyah hanya dikenakan kepada 

ahlu dzimmah (orang-orang kafir yang tinggal di 

negeri islam) yang mengelola tanah-tanah yang 

ditaklukan kaum muslimin.
73

 

c) Objek Jizyah 

Objek dari jizyah adalah jiwa (diri) kaum 

kafir karena kekafirannya. Oleh sebab itu ia tidak 

dikenakan terhadap kaum muslimin. Mereka 
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membayar sesuai dengan kondisi (misalnya jenis 

pekerjaan) mereka, dan tidak melihat banyaknya 

harta mereka. 

3) Kharaj  

a) Pengertian 

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa 

menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi 

keuangan islam, kharaj adalah pajak atas tanah 

atau hasil tanah dimana para pengelola wilayah 

taklukan harus membayar kepada negara islam. 

Negara islam setelah penaklukan adalah pemilik 

atas wilayah itu dan pengelola harus dibayar sewa 

kepada negara islam. Para penyewa ini menanami 

tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara 

sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. 

Jadi, kharaj ibarat penyewa atau pemegang 

kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar 

pajak kepada pemiliknya. Apabila jizyah 

ditetapkan berdasarkan ijtihad, kharaj dalam 

bahasa arab adalah kata lain selain dari sewa dan 

hasil.
74

 

b) Subjek kharaj 

Dari sisi subjek (wajib subjeknya), kharaj 

dikenakan atas orang kafir dan juga muslim 

(karena membeli tanah kharajiyah). Apabila 

orang kafir yang mengelola tanah kharaj masuk 

islam, maka ia tetap dikenakan kharaj. Jika ia 

seorang kafir masuk islam, maka tanah itu tetap 

menjadi miliknya, dan mereka wajib membayar 

10% dari hasil buminya sebagai zakat, bukan 

sebagai kharaj.
75

 

c) Objek Kharaj 

Kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) 

dan hasil tanah (pajak proporsional) yang 
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terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, 

terlepas apakah si pemilik itu seorang yang 

dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, 

budak, muslim, atau non muslim. Kharaj 

dikenakan atas seluruh tanah yang ditaklukan dan 

tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, 

oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemiliki awal 

atau dialokasikan kepada petani non muslim dari 

mana saja. 

 

5. Retribusi Pelayanan Pasar 

a. Pengertian Retribusi Pelayanan Pasar  

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran 

atas penggunaan/ pemakaian/ pemanfaatan fasilitas pasar 

tradisional/ sederhana berupa pelataran/halaman, los, kios 

di kawasan pasar untuk pedagang yang disediakan/ 

dikelola oleh pemerintah daerah, tidak 'termasuk yang 

dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak 

swasta. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan 

sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan 

tempat pedagangan umum yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. Kios/Los adalah tempat penjualan 

barang/jasa yang kelayakannya representatif baik dari 

aspek luas bangunan, klasifikasi konstruksi maupun 

permodalan milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang 

disewa oleh pedagang sebagai tempat kegiatan 

berjualan.
76

 

b. Struktur tarif Retribusi Pasar  

Struktur tarif retribusi pelayanan pasar kabupaten 

pringsewu diatur dalam Peraturan Bupati Pringsewu 

Nomor 47 Tahun 2015, Bab 2, Pasal 2 ayat (1) yaitu 

digolongkan berdasarkan penggunaan jenis fasilitas yang 
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terdiri atas pelataran/halaman, los atau kios. Adapun 

struktur tarif retrubusi sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :  

Tabel 2.3 

Tarif Retribusi 

No Jenis 

Pedag

ang 

Jenis Bangunan/ 

Tempat 

Tarif (Rp) 

1 Semua 

Jenis 

Pedag

ang  

a. Kios 3000,-/hari  

b. Los  3000,-/hari 

c. Halaman/

Pelataran/

Amparan 

3000,-/hari 

Sumber : Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 

04 Tahun 2020 

c. Tata Cara Pemungutan Retribusi 

1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.  

2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar 

sekaligus. 

3) Retribusi dipungut dengan mempergunakan SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan.  

4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) barupa karcis, kupon dan 

kartu langganan.  

5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi 

ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.
77

 

d. Indikator Retribusi Pelayanan Pasar  

Indikator variabel retribusi pelayanan pasar 

merupakan Objek Retribusi Pelayanan Pasar meliputi 

penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa 

pelantaran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, 

dan khusus disediakan untuk pedagang.
78
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e. Retribusi Pasar Dalam islam  

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai 

pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan 

tempat pedagangan umum yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan 

retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar 

hewan.
79

  

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah 

diisyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu 

berbentuk tanaman, tumbuhan dan bangunan. Jika yang 

dimaksud akan digunakan untuk pertanian maka harus 

dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, 

kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan 

ditanami apa saja, yang dia hendaki. Jika syarat-syarat ini 

tidak dipenuhi maka Ijarah dinyatakan Fasid (tidak sah). 

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam 

bentuk upah mengupah itu merupakan muammalah yang 

telah disyari‟atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah 

boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan yang 

ditetapkan Islam. Hal ini terdapat dalam firman Allah 

SWT yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang 

berbunyi: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإًلَّ َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعنْ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ًَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
  ََ  اللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ِإنّ  ۖ  وا أَنْ ُفَسُكْم َوًَل تَ ْقتُ لُ  ۖ  تَ رَاٍض ِمْنُكْم  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”  

                                                                                                                             
Nomor 1 (2021): 117-130, P-ISSN 2086-4159 E-ISSN 2656-6648, 

ejournal.unibba.ac.id. 
79 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, 73. 
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Sebagai sebuah transaksi umum, Al-Ijarah baru 

dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, 

sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi 

lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai 

berikut:  

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad , adalah telah 

baligh dan berakal, (Mazhab Syafi‟i dan Hambali). 

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad 

menyatakanm kerelaannya untuk melakukan akad 

ijarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya 

terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.  

3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui 

secara jelas, sehingga tida terjadi perselisihan 

dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka 

akad itu tidak sah.  

4) Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan 

secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab 

itu ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak 

boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat 

diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 

5) Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan syara-

syaratnya. 

6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi 

penyewa. 

7) Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan 

, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan, tanah dan 

lain-lain. 

8) Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan 

bernilai harta.
80

  

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa 

rukun Al-Ijarah hanya satu yaitu ijab (ungkapan 

menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-

menyewa). Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa 

rukun AlIjarah ada empat, yaitu :  

                                                           
80 Hendi Suhendi,  Fiqh Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2007), 117. 
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a. Orang yang berakal  

b. Sewa/imbalan 

c. Manfaat  

d. Sighat (ijab dan qabul)
81

 

 

6. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Syariah 

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus 

dilakukan secara rapi, besar dan teratur. Proses-prosesmya 

harus diikuti dengan baik, tidak boleh dikerjakan secara asal-

asalan. Arah pekerjaan yang jelas dan landasan yang mantap 

serta cara-cara mendapatkannya yang trabsparan akan 

menjadikan amal perbuatan yang mendapatkanridho dan 

hidayah dari Allah SWT.  

Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah 

untuk mencapai kesejahteraan , meskipun manusia memaknai 

„kesejahteraan‟ dalam perspektif yang berbeda-beda. Sebagian 

besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan sebagai 

kesejahteraan material duniaawi. Islam sendiri memaknai 

„kesejahteraan‟ dengan istilah falah yang berarti kesejahteraan 

holistik dan seimbang antara dimensi materal-spiritual, 

individu-dosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan 

di akhirat.  Oleh karena itu Tujuan dari Ekonomi Syariah 

adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri 

(maqashid as syari‟ah), yaitu mencapai kebahagian dunia dan 

akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan 

terhormat (hayyah thayyibah).
82

 

Falah disini memiliki cakupan lebih luas daripada 

konsep kesuksesan ataupun efektifitas secara konvensional. 

Dimana makna falah disini memiliki cakupan yang 

menyeluruh pada prinsip prinsip islam itu sendiri mulai dari 

keadilan, kebaikan, tanggung jawab, kecukupan, 

keseimbangan, dan kejujuran. Untuk mencapai tujuan yang 

ideal pada suatu daerah dalam mencapai kesejahteraan, maka 

                                                           
81 Ibid.                                                                                                       
82 Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank 

Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),  42 dan 54.  
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perlu adanya perencanaan dan aktivitas masarakat individu. 

Selain itu juga ditunjang dengan kinerja yang maksimal dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan 

ekonomi senidiri dapat diartikan sebagai perubahan kondisi 

ekonomi pada suatu daerah uang memiliki keterkaitan untuk 

menjadikan keadaan yang lebih baik pada periode tertentu. 

Falah yang merupakan konsep kebahagiaan di dunia 

dan akhirat memiliki indikator-indikator pengukuranya 

dimana diantaranya menurut Afifah Husna Rosyada 

menjelaskan bahwa indikator-indikator falah sama seperti 

prinsip islam sebagaimana penjelasan berikut : 

a. Prinsip Keadilan, merupakan prinsip yang meliputi 

tentang seluruh segi kehidupan manusia sebagaimana 

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

Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan”.  

b. Prinsip al-Ikhsan (baik) yaitu prinsip untuk berbuat baik 

kepada orang lain dengan arti lebih mementingkan 

manfaat kepada orang lain dari pada hak kepada orang 

lain. 

c. Prinsip al-Masuliyah (tanggung jawab) dimana prinsip ini 

mengajarkan untuk kita sebagai manusia harus 

bertanggung jawab, jika seseroang memegang prinsip ini 

maka terciptanya kesejahteraan di masyarakat akan 

meningkat. 

d. Prinsip al-Kifayah (cukup) bertujuan untuk 

menghilangkan sifat ketamakan dari manusia dan hanya 

mencukupi kebutuhan primer yang cukup bagi semua 

masyarakat. 

e. Prinsip Keseimbangan, dalam syariat islam prinsip 

keseimbangan harus wajib dilakukan, contohnya 

keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani serta 

kebutuhan individu dan sosial. 
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f. Prinsip Kejujuran, prinsip ini adalah kunci akhlak yang 

baik seluruh umat Islam di muka bumi. 

Dalam tabel 2.4 tampak bahwa fallah mencakup aspek 

yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. 

Aspek ini secara pokok meliputi spiritual dan moralitas, 

ekonomi, sosial dan budaya, politik termasuk aspek dari 

tujuan Pendapatan Asli Daerah.  

Tabel 2.4 

                      Aspek makro dan aspek mikro dalam fallah 

Unsur Fallah Aspek Mikro Aspek Makro 

Keberlangsungan 

Hidup 

Keberlangsungan 

hidup biologis, 

yaitu: kesehatan, 

kebebasab keturunan 

dan sebagainya. 

Keseimbangan 

ekologi dan 

lingkungan 

Kelangsungan hidup 

ekonomi : 

kepemilikan faktor 

produksi 

a. Pengelolaan 

SDA 

b. Penyediaan 

kesempatan 

berusaha 

untuk semua 

penduduk 

Keberlangsungan 

hidup sosial: 

persaudaraan dan 

harmoni hubungan 

sosial 

Kebersamaan 

sosial dan 

ketiadaan konflik 

antar kelompok 

Keberlangsungan 

hidup politik: 

kebebasan dalam 

berpartisipasi politik 

Jati diri dan 

kemandirian 

Kebebasan 

Berkeinginan 

Terbebas dari 

kemiskinan 

Penyediaan 

sumber daya 

untuk seluruh 
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penduduk 

Kemandirian hidup Penyediaan 

sumber daya 

untuk generasi 

mendatang 

Kekuatan dan 

Harga diri 

Harga diri Kekuatan 

ekonomi dan 

kebebasab dari 

utang 

Perlindungan 

terhadap hidup dan 

kehormatan 

Kekuatan militer 

 

Kesejahteraan di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila 

terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat 

secara seimbang, sehingga akan mengakibatkan dampak yang 

disebut Mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan 

baik material maupun non-material, yang 

mampunmeningkatkan keduduukan manusia sebagai makhluk 

paling mulia.
83

 Tujuan utama dari syriat islam yang juga 

merupakan tujuan ekonomi syriah menurut As-Shatibi adalah 

mencapai kesejahteraan manusia yang teeletak pada 

perlindungan terhadap lima Ke-Mashlahahahan, yaitu 

keimanan, ilmu, harta, kehidupan dan keberlangsungan 

keturunan.
84

 

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu fallah 

dan terutama mashlahah yang secara otomatis tidak dapat kita 

lepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah 

dengan mewujudkannya dengan menjalankan bentuk ekonomi 

islam dengan mendukung peningkatan Pendapatan asli Daerah 

(PAD) dengan potensi daerah yang ditingkatkan dengan baik 

dan benar sesuai syariat. Seperti yang telah dijelaskan dalam 

                                                           
83 Ibid., 5.  
84 Ibid.  
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Firman Allah SWT, dalam Q.S At-Taubah (9) : 105 yang 

berbunyi :  

َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو 
َهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم  ۖ  َواْلُمْؤِمُنوَن  َوَستُ َردُّوَن ِإََلٰ َعاِلِِ اْلَغْيِب َوالشَّ

 ِبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

 

7. Kerangka Berfikir  

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu upaya 

dari pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah 

adalah mengefektifkan sektor pendapatan retribusi pelayanan 

pasar. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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Penerimaan Retribusi Pelayanan  

Pasar  (X1 dan X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektif Ekonomi Islam 

 

Berdasarkan gambar 1.1 diatas analisis yang 

digunakan adalah regresi berganda untuk melihat pengaruh 

variabel secara persial yaitu Efektifitas Penerimaan Retribusi 

Pelayanan Pasar (X1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) 

dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar (X2)  

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Selain itu analisis ini 

juga dilakukan untuk melihat pengaruh variabel secara 

simultan yaitu Efektifitas Penerimaan Retribusi Pelayanan 

Pasar (X1) dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan 

Pasar (X2) seacra berdama-sama terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Y) dan juga Pengaruh Efektifitas Penerimaan 
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Retribusi Pelayanan Pasar (X1) dan Kontribusi Penerimaan 

Retribusi Pelayanan Pasar (X2) secara bersama-sama terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (Y) ditinjau dari persektif Ekonomi 

Islam. 

 

B. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis adalah kesimpulan sementara terhadap masalah 

yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis akan ditolak jika salah, dan akan diterima 

jika benar. Penolakan dan penerimaan hipotesis sangat bergantung 

pada hasil penyelidikan terhadap fakta yang sudah dikumpulkan.  

1. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari 

pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Uji F dilaksanakan dengan langkah 

membandingkan dari Fhitung dan Ftabel. Nilai Fhitung dapat dilihat 

dari hasil pengolahan data bagian ANOVA. Hipotesis statistik 

yang diajukan sebagai berikut:  

a. Merumuskan hipotesis, uji hipotesis nol (H0) dan 

hipotesis alternatif (H1) : 

H0: x1 & x2 = 0, Tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel 

efektivitas penerimaan 

retribusi pelayanan pasar 

(X1) dan kontribusi 

penerimaan retribusi 

pelayanan pasar (X2) 

terhadap Pendapatan Asli 

Dearah (Y).  

H1: x1& x2 ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel efektivitas 

penerimaan retribusi 

pelayanan pasar (X1) dan 

kontribusi penerimaan 

retribusi pelayanan pasar 
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(X2) terhadap Pendapatan 

Asli Dearah (Y).  

b. Menentukan taraf nyata (signifikan) yang digunakan yaitu 

α= 0,05. Selanjutnya hasil hipotesis Fhitung dibandingkan 

dengan Ftabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka H0 ditolak, H1 diterima.  

Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. 

 

2. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)  

Uji T digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari 

pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. Uji t dilaksanakan dengan membandingkan nilai 

thitung dengan nilai ttabel. Nilai thitung dapat dilihat dari hasil 

pengolahan data Coefficients. Berikut ini adalah langkah-

langkah dengan menggunakan uji t :  

a. Merumuskan hipotesis, uji hipotesis nol (H0) dan 

hipotesis alternatif (H1) :  

H0: x1 = 0, Tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel efektivitas penerimaan 

retribusi pelayanan pasar (X1) 

terhadap Pendapatan Asli Dearah (Y). 

H1: x1 ≠ 0, Terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel efektivitas penerimaan 

retribusi pelayanan pasar (X1) 

terhadap Pendapatan Asli Dearah (Y). 

H0: x2 = 0,  Tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel kontribusi penerimaan 

retribusi pelayanan pasar (X2) 

terhadap Pendapatan Asli Dearah (Y). 

H1: x2 ≠ 0,  Terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel kontribusi penerimaan 

retribusi pelayanan pasar (X2) 

terhadap Pendapatan Asli Dearah (Y).  
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b. Taraf nyata yang digunakan adalah α = 0,1. Nilai thitung 

dibandingkan dengan ttabel dan ketentuannya sebagai 

berikut :  

Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak, H1 diterima.  

Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. 
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