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ABSTRAK 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-

Undang No. 34 Tahun 2000 tentang tentang Pajak Daerah. Salah satu 

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiyaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat salah 

satunya adalah pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPPRD) dalam meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung.  

Jenis penelitian terkategori field research ini bersifat 

deskriftip analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan 

mengumpulkan data-data yang telah disusun, dijelaskan, dianalisis, 

dan kemudian diperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan melakukan survey, dokumentasi dan 

wawancara mendalam (dept interveiw).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa target penerimaan pajak 

daerah tidak pernah terealisasi dari tahun 2017-2021. Disinyalir masih 

adanya wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan melakukan 

manipulasi, serta ketidakjujuran petugas penagih pajak. Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam menyadarkan wajib 

pajak seperti yang telah disebutkan di atas dan upaya-upaya yang telah 

ditetapkan belum terlaksana dengan baik karena target belum 

terealiasasi. 

Kata kunci:  Peranan; Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; 

Pendapatan Asli Daerah, Kota Bandar Lampung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini terlebih 

dahulu penulis akan mengemukakan penegasan judul dengan 

memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari 

perbedaan penafsiran terhadap pokok permasalahan. Penelitian 

ini berjudul “Peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar 

Lampung Ditinjau Melalui Perspektif Ekonomi Islam Tahun 

2017-2021” 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan
1
. 

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan 

yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam 

masyarakat yaitu social-position merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri 

dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
2
  

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status yang 

dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di lingkungan 

masyarakat atau strata sosial, dengan adanya status tersebut maka 

seseorang dipandang mempunyai tugas dan kewajiban yang 

melekat dalam dirinya. 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (selanjutnya 

disingkat dengan BPPRD) Kota Bandar Lampung merupakan 

penyelenggara untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan 

daerah berdasarkan pelaksana asas otonomi daerah di bidang 

pendapatan dan sebagai kordinator instansi lain dalam 

                                                     
1Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2013), Cetakan ke-45, h. 212 
2Ibid, h. 213 
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perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi 

pemungutan pendapatan daerah.
3
 

BPPRD yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu BPRRD 

bernaung di Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang mempunyai 

tugas dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah 

berdasarkan pelaksana asas otonomi daerah di bidang pendapatan 

dan sebagai kordinator instansi lain dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan 

pendapatan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah 

yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi dareah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah.
4
 

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah sumber 

keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

dareah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari Pemerintah Kota 

Bandar Lampung. 

Berkaitan dengan semua hal tersebut maka penulis 

memfokuskan penelitian dengan judul Peranan Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan PAD 

Kota Bandar Lampung Ditinjau Melalui Perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang didasarkan pada prinsip yang luas, 

                                                     
3Pasal 2 Peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Kontribusi Tingkat Daerah Kota Bandar Lampung  
4Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  
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nyata dan bertanggung jawab mensyaratkan adanya tata kelola 

pemerintah daerah yang sangat baik. 

Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan setiap 

tahunnya baik kegiatan rutin dan pembangunan dalam berbagai 

aspek, maka konsekuensi yang ditanggung yaitu Pemerintah 

Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup besar untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, 

sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah perlu ditingkatkan 

secara efisien dan efektif terutama Pendapatan Asli Daerah, yang 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Daerah 1945 baik 

yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan 

kekayaan daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan 

daerah setelah dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah 

menurut Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006. Selanjutnya, pengertian Pendapatan Asli Daerah 

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yaitu merupakan sumber keuangan daerah 

yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri 

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi dareah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. 

Secara taktis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

disusun dan dituangkan dalam rancana strategis. Rencana 

strategis berguna sebagai dasar dalam menentukan arah tujuan 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan arah dan tujuan tersebut, maka 

Pemerintah Daerah dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang 

dibutuhkan. Desentralisasi fiskal merupakan wewenang 

Pemerintah Daerah dalam mengatur pendapatan dan belanja 

daerah secara mandiri. Artinya, daerah diberi keleluasaan dalam 

memperoleh pendapatan dan mengelola pembangunan daerah.
5
 

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik 

                                                     
5Mirza Maulinarhadi R dan Rosalita Tachma Agustri, Peran Pemerintah 

Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Alternatif Kebijakan Pajak 

untuk UMKM di Bidang Pariwisata Pasca Bencana, ISSN 2615-3505 (Onlie)  



4 

 

untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau 

melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak 

mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi 

pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, 

menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah SWT, 

berikut: 

 

                       

                        

                 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

(Q.S. an-Nisa: 59).
6
 

Sejarah Islam mencatat, perkembangan kebijakan fiskal dalam 

sistem ekonomi Islam, mulai dari awal Islam sampai kepada 

puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan ternyata peran 

fiskal sangat penting untuk menunjang kehidupan ekonomi 

masyarakat dan negara. Pada zaman tersebut bagaimana 

Rasulullah SAW, menerapkan tentang ghanimah, jizyah, ushr, al-

kharaj dan adh-dharibah. Semua tersebut merupakan sumber 

pendapatan negara yang sangat bermanfaat untuk kepentingan 

masyarakat Islam.
7
 

Pemeraatan pembangunan daerah sesungguhnya merupakan 

tanggung jawab warga negara dan masyarakat itu sendiri, sesuai 

                                                     
6Tim Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1995), h. 990 

7Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam 

Masa Kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 163  
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kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi 

daerah. Pendapatan asli daerah dan pengelolaan pendapatan asli 

daerah itu sendiri menjadi sangat penting untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya 

pembangunan suatu daerah tergantung dari kemampuannya untuk 

mandiri secara finansial. Kemandirian finansial akan 

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk dapat 

membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan serta seberapa 

besar ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber eksternal. 

Artinya, semakain kecil ketergantungan daerah dari sumber-

sumber eksternal berarti daerah tersebut semakain mandiri dalam 

membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.  

Untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah yang setiap 

tahunnya selalu meningkat baik kegiatan rutin maupun 

pembangunan di segala bidang, maka konsekuensinya 

Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan dana yang cukup 

besar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh 

karena itu sumber-sumber penerimaan perlu di tingkatkan secara 

efisien dan efektif terutama sumber Pendapatan Asli Daerah 

sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 baik yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Perusahaan dan Kekayaan Daerah serta Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pembangunan dalam islam 

tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur tetapi 

pembangunan moral dan spiritual setiap masyarakatnya sangat 

diperlukan.
8
 

Dalam pandangan ekonomi islam dijelaskan bahwa sumber-

sumber penerimaan Negara pada zaman Rasulullah SAW 

diantaranya zakat (pajak spiritual yang wajib bagi setiap muslim 

(fardhu’ain) karena itu penerimaan zakat cenderung stabil akan 

menjamin program pengetasan kemiskinan dalam jangka waktu 

yang panjang, Kharaj (sejumlah harta yang wajib dibayarkan 

kepada negara atas hasil bumi), Jjizyah (pajak yang dibebankan 

oleh pemerintah islam pada kalangan non-muslim sebagai 

kompensasi untuk jaminan perlindungan jiwa, harta, ibadah) 

                                                     
8Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 32  
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Ushr (Pajak Bea Impor), Laba proyek umum, Rusum, Shadaqoh, 

Wakaf, Amwal Fadhila (harta warisan yang tidak ada ahli waris), 

Nawaib, Khumus/Rikaz (harta temuan), Ghanimah, Fay’i (harta 

dari musuh saat perang), uang tebusan dan lain sebagainya.
9
 Pada 

masa itu semua sumber tersebut digunakan untuk membiayai 

segala bentuk kegiatan wilayahnya untuk mensejahterakan 

umatnya dan memperluas wilayah Islam pada saat itu. Di zaman 

sekarang ini sumber-sumber penerimaan negara berasal dari 

Pajak Derah dan Retribusi daerah.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan 

lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi yang ada. 

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, 

maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan 

pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung 

sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarkan 

pembangunan daerah.   

Hal ini menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak 

kepemilikan yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan 

kewenangan untuk memanfaatkannya, dan inti dari kewenngan 

untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah 

tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen 

pembangun/pengelola) yang beribadah di muka bumi ini. 

Maka dengan begitu khalifah atau pemerintah berusaha untuk 

menggunakan dengan sebaik apa yang telah Allah Swt berikan 

dimuka bumi ini guna kepentingan Pemerintah sebagai pemimpin 

suatu wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang ada. 

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung 

yang berada pada pulau paling ujung Sumatera dan sebagai jalur 

penghubung dari berbagai sektoral yang menghubungkan dua 

pulau yaitu pulau Sumatera dan Jawa, Kota Bandar Lampung 

juga merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi 

                                                     
9Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan 

Kovensional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 31  
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Lampung yang menjadi kelebihan tersendiri bagi pemasukan 

anggaran pendapatan daerah dan menguntungkan bagi 

pertumbuhan dan pengembangan di Kota Bandar Lampung yaitu 

sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. 

Salah satu instansi di Kota Bandar Lampung yang bertugas 

dalam peningkatan PAD adalah Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah. BPPRD Kota Bandar Lampung adalah sebagai 

penyelenggara untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan 

daerah berdasarkan pelaksana asas otonomi daerah di bidang 

pendapatan dan sebagai koordinator instansi lain dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi 

pemungutan pendapatan daerah.  

Pemungutan pendapatan daerah tersebut berasal dari sumber-

sumber keuangan daerah. Sumber keuangan daerah berasal dari 

bagian-bagian yang diserahkan pusat kepada daerah, atau yang 

dibenarkan digali oleh daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber 

pendapatan daerah terdiri dari (1) Pendapatan asli daerah yang 

terdiri dari: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. (2) pendapatan transfer, (3) lain-

lain pendapatan daerah. 

Target dan realisasi penerimaan PAD di Kota Bandar 

Lampung terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal ini seperti 

yang tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Tingkat Pencapaian PAD Kota Bandar Lampung 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

(%) 

1 2017 489.541.674.474,00 411.002.575.000,00 83,96% 

2 2018 864.895.348.358,00 629.546.000.000,00 72,79% 

3 2019 1.130.709.788.662,00 879.000.357.000,00 77,74% 

4 2020 2.138.699.072.602,73 1.705.671.000.000,00 79,75% 

5 2021 2.195.500.000.000,00 1.606.000.000.000,00 73,15% 

Rata-rata  75,86% 

Sumber:  Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Bandar Lampung, 2021 (Data Diolah) 

. 
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Tabel di atas memperlihatkan jika tingkat pencapaian 

Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir tidak 

pernah tercapai. Tingkat pencapaian pada tahun 2017 sebesar 

83,96%, pencapaian pada tahun 2018 sebesar 72,79%, 

pencapaian pada tahun 2019 sebesar 77,74%, pencapaian pada 

tahun 2020 sebesar 79,75% dan pencapaian pada tahun 2021 

sebesar 73,15%. Tingkat pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 

2017 yaitu sebesar 83,96% dan pencapaian terendah terjadi pada 

tahun 2018 yaitu 72,79%. Selanjutnya, Tidak tercapainya target 

pada tahun 2020 dan tahun 2021 disebabkan oleh berbagai faktor 

bencana berupa wabah Pandemi Covid-19. Wabah Pandemi 

Covid-19 ini telah berimbas terhadap tingkat perekonomian dan 

pendapatan masyarakat, dengan sendirinya akan berimbas pada 

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. 

Tidak tercapainya target PAD yang telah ditetapkan tersebut, 

tentunya diperlukan peranan dari BPPRD Kota Bandar Lampung 

selaku badan yang mengurus dan mengelola penerimaan PAD 

Kota Bandar Lampung. Kemampuan keuangan daerah akan 

menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

peroleh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan 

diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk 

kepentingan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan 

memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Karya Hermayanti 

menunjukkan bahwa peranan BPPRD dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi 

yang telah terlaksana dari Tahun 2013 hingga 2016, dapat 

dikatakan kurang optimal pada tahun pertama pelaksanaannya 

(Tahun 2013), karena hanya mampu merealisasikan penerimaan 

sebesar 2,63% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya sejak 

Tahun 2014 hingga 2016, peranan BPPRD berjalan sangat 

optimal karena tahun 2014 realisasi penerimaan yang diperoleh 

meningkat sebesar 80,69%, tahun 2015 dan 2016, peranan 

BPPRD makin meningkat karena mampu merealisasikan 

penerimaan melebihi target yang ditetapkan, yatu sebesar 

100,49% pada tahun 2015) dan 102,91% pada tahun 2016. 
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Penelitian ini hanya mengkaji peranan dilihat dari tingkat 

pencapaian pajak bumi dan bangunan saja, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis akan mengkaji peranan dalam 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan 

yang dikaji melalui perspektif Ekonomi Islam. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat dalam sebuah 

karya tulis ilmiah tentang peranan Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan PAD Kota 

Bandar Lampung Ditinjau Melalui Perspektif Ekonomi Islam. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan pemaparan dia atas dan agar pembahasan ini 

lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian ini 

dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Bandar Lampung dan subfokus yang akan dibahas yaitu 

peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

Dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung Ditinjau 

Melalui Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2017-2021. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang dapat 

dirumuskan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPPRD) Dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar 

Lampung Ditinjau Melalui Perspektif Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu:  

1. Untuk menjelaskan peranan Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) dalam meningkatkan PAD Kota 

Bandar Lampung. 
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2. Untuk menjelaskan peranan Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah (BPPRD) dalam meningkatkan PAD Kota 

Bandar Lampung ditinjau melalui perspektif Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam mengembangkan 

ilmu Ekonomi Islam dan sebagai pengetahuan dalam ekonomi 

dan bisnis Islam. 

2. Secara praktis.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan PAD Kota Bandar Lampung agar dapat 

terlaksana dengan baik, serta penelitian ini diharapkan 

bermanfaat kepada kita semua. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penulis yaitu: 

1. Karya Hermayanti, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari 

Jambi. Penelitian yang berjudul Peranan Badan Pengelola 

Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro 

Jambi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa peranan BPPRD dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro 

Jambi yang telah terlaksana dari Tahun 2013 hingga 2016, 

dapat dikatakan kurang optimal pada tahun pertama 

pelaksanaannya (Tahun 2013), karena hanya mampu 

merealisasikan penerimaan sebesar 2,63% dari target yang 

ditetapkan. Selanjutnya sejak Tahun 2014 hingga 2016, 

peranan BPPRD berjalan sangat optimal karena tahun 2014 

realisasi penerimaan yang diperoleh meningkat sebesar 

80,69%, tahun 2015 dan 2016, peranan BPPRD makin 

meningkat karena mampu merealisasikan penerimaan 
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melebihi target yang ditetapkan, yatu sebesar 100,49% pada 

tahun 2015) dan 102,91% pada tahun 2016. 

 

2. Karya Andi Muh Sofian Assaury Yahya, Journal of Applied 

Managerial Accounting. Penelitian yang berjudul Peranan 

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Bulu Kumba. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskripti kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilihat dari penerimaan pajak dan penerimaan retribusi yang 

diterima dari tahun 2016 sampai 2018 dan kontribusi pajak 

dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka 

dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

3. Karya Syapsan, Jurnal Ekonomi. Penelitian yang berjudul 

Strategi Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah di Provinsi Riau. Melalui metode penelitian 

deskriptif maka diperoleh hasil penelitian kinerja Provinsi 

Riau dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah di tiga 

daerah yang diteliti secara umum mengalami penurunan 

dimana nilai efektivitas kecil dari 100 persen artinya tidak 

efektif. Sehingga terjadi overestimated dalam menentukan 

target yang harus dicapai. Perlu langkah strategis yang 

dilakukan dalam upaya meningkatkannya yakni melalui 

strategi pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka 

meningkatkan pendapatan pajak daerah; Strategi melakukan 

berbagai macam kerjasama dengan pihak swasta/LSM baik 

dalam pelaksanaan pengelolaan serta pemungutan pajak 

daerah; Strategi pembenahan manajemen pengelolaan pajak 

daerah; Strategi memperluas tax-base pajak daerah; Strategi 

diperlakukannya reidentifikasi misi serta mandat organisasi; 

Strategi diselenggarakannya komputerisasi penerimaan 

daerah. 
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4. Karya Achmad Afandi, eJournal Ilmu Pemerintahan. 

Penelitian yang berjudul Strategi Badan Pendapatan Daerah 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Paser. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan, dengan cara 

melakukan wawancara secara mendalam dan penelitian 

dokumen, dengan teknik analisis data yang digunakan analisis 

data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Paser sudah menjalankan strateginya meskipun belum 

maksimal. Hal tersebut terbukti dengan realisasi PAD yang 

mengalami pasang surut. Faktor penghambat Badan 

Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Paser  adalah aspek sumber daya 

aparatur, pemahaman wajib pajak yang kurang dan jumlah 

pegawai yang kurang. 

 

5. Karya Suaiba, JISIP-UNJA, dengan judul Peranan Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan 

Pajak Bumi Dan Bangunan Berdesaan dan Perkotaan 

Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi menjalankan peranannya sesuai 

dengan peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 55 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pasal 14 yang 

menjelaskan bahwa Kepala Bidang Pajak I dipimpin oleh 

seorang kepala bidang yang membantu Kepala Badan dalam 

merencanakan, merumuskan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan 

dibidang pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolean Hak 

Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 

Berdasakan pengamatan penelitian sebelumnya, tampak 

bahwa penelitian yang akan penulis lakukan pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar 

Lampung terutama dalam peranannya untuk peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian di atas yang pernah 

dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti saat ini, yaitu fokus penelitian, subjek 

penelitian, dan waktu penelitian. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal berasal dari kata “Metode” yang 

artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos ilmu 

atau pengetahuan. Jadi metode adalah cara melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran atau pengetahuan secara rinci untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan 

untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 

menyusun laporannya.
10

 

 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan 

di lapangan atau pada responden.
11

 Penelitian ini 

bertempat di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Bandar Lampung. 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskiptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

                                                     
10Cholid Narboku dan Abu Ahmad, Metode Penelitian ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), 35. 
11Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 

Ct.VIII, 2006), 102. 
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deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang 

diteliti atau orang yang berkompeten di bidangnya
12

. 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan 

pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena untuk 

memahami situasi tertentu. 

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.
13

 Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitin ini adalah seluruh pegawai yang 

ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Bandar Lampung yang bejumlah 153 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan 

diteliti. Setelah ditentukan populasi, tidak semua populasi 

akan di jadikan sumber data merupakan dari sampel saja. 

metode yang dipakai oleh peneliti dalam pengambilan 

sampel yakni dengan teknik juggement sampling atau 

purposive sampling yaitu penarikan sampel secara 

berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.
14

 

Dengan demikian penulis mengambil sampel berdasarkan 

kriteria sebagai berikut: 

1) Orang yang mengetahui kondisi Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 

(Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah). 

2) Pegawai yang berhubungan dengan masalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3) Masuk dalam struktur kepegawaian Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. 

                                                     
12Sutrisno Hadi, Metode Researh, Jilid 1 (Yogyakarta: Fak Psi UGM, 2013), 3. 
13Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 80. 
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 146. 
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4) Minimal telah bekerja aktif di Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung 5 tahun. 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang menjadi sampel 

penelitian ini ada 5 orang. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. 

a. Metode Interview / Wawancara 

Metode interview adalah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan 

jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam 

dengan alat perekam.
15

 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui poses tanya  jawab lisan yang berlangsung satu 

arah, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai 

dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Orang 

yang mengajukan pertanyaan disebut interview dan 

orang yang memberikan jawaban disebut interview.16
 

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu 

pewawancara bebas bertanya apa saja dan harus 

menggunakan acuan pertanyaan lengkap dan terperinci 

agar data-data yang diperoleh sesuai dengan harapan 

Penulis menggunakan metode ini karena penulis 

mengharapkan data yang dibutuhkan dapat diperoleh 

secara langsung sehingga kebenarannya tidak akan 

diragukan lagi. Penulis mempersiapkan pertanyaan yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan juga 

yang di interview tidak merasa lelah diambil datanya.  

                                                     
15Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 8. 
16Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi 

(Jakarta: Renika Cipta, 2011), 105. 
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Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis 

yaitu berupa garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan kepada sampel penelitian yang ada di Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar 

Lampung. 

b. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan panca indra 

mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.
17

 

Karena itu observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang diarahkan pada kegiatan memperlihatkan secara 

akurat, mencatat fenomena yang muncul dan 

mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam 

hubungan tersebut. Pada observasi ini penulis akan 

menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan 

data yang efektif mengenai Pendapatan Asli Daerah di 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Bandar Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek 

penulisan. Dokumentasi yang diteliti dapat berbagai 

macam, tidak hanya dokumen resmi.
18

 

Dokumentasi adalah suatu metode dalam 

melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang 

tersedia, baik berupa surat, catatan harian, cindera mata, 

laporan, dan sebagainya.
19

 Dokumen yang dilampirkan 

dalam penelitian ini adalah foto dan asip mengenai 

peningkatan PAD di Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                     
17Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), 

118. 
18Ibid. 
19Ibid, 125. 
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I. Kerangka Teoritik 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan
20

. 

Adapun menurut penulis peranan itu merupakan tingkah laku 

yang dijalankan seseorang untuk dapat menjalankan hak dan 

kewajiban dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kehidupan 

sehari-hari dan peranan ini lebih terfokus pada fungsi dan 

merupakan suatup roses. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan 

dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang 

dalam masyarakat yaitu social-position merupakan unsur statis 

yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan 

sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan 

mungkin mencangkup tiga hal, yaitu sebagai berikut : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.
21

 

Dari pengertian tentang peran di atas jelaslah bahwa peranan 

itu terletak pada diri seseorang dan yang dapat membedakannya 

adalah dari bagaimana pergaulannya dimasyarakat. Jikalau 

didalam masyarakat peranan seseorang itu yaitu bagaimana ia bisa 

berintraksi yang menunjukkan seseorang antau individu 

berorganisasi di masyarakat.  

 

 

 

                                                     
20Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Loc Cit, 212. 
21Ibid, 213 
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Sedangan pengertian peranan menurut Philipis M. Hadjon 

bahwa peranan dapat diidentikkan sebagai kewajiban atau hak. 

Kewajiban merupakan peranan (role) imperatif karena tidak boleh 

tidak dilaksanakan, sedangkan hak adalah peranan (role) yang 

fakultatif sifatnya karena boleh tidak dilaksanakan.
22

 

Dari perkataan Philipus M. Hadjon dapat penulis pahami 

bahwa peranan merupakan hak dan kewajiaban seseorang yang 

mana kewajiban itu harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak 

dilaksanakan dan hak itu boleh tidak dilaksanakan. 

Gross, Mason, McEachem, mendefinisikan peranan adalah 

seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan Margono 

Slamet, berpendapat bahwa peranan adalah mencakup tindakan 

ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang 

menempati suatu posisi di dalam status sosial.
23

  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukankan bahwa 

peranan itu merupakan harapan-harapan seseorang individu 

sedangkan pendapatan lain dapat dipahami bahwa peranan 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

menepati suatu posisi di dalam status sosial.  

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat diketahui bahwa 

peran merupakan seperangkat norma atau aturan yang berisi 

kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan 

melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial 

masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus 

dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Berkaitan 

dengan penelitian ini, maka dalam hal ini yaitu peranan yang 

dijalankan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung sesuai dengan 

fungsi yang dimilikinya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli 

Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 

07 Tahun 2016. 

 

                                                     
22Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: 

UGM Press, 2003), 3 
23M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), 79 
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Terkait dengan upaya dalam penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah, secara umum konsep peningkatan pajak daerah dapat 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu upaya ekstensifikasi dan 

intensifikasi. Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang 

menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas 

daripada yang telah ada. Menurut Bohari, ekstensifikasi pajak 

adalah perluasan pemungutan pajak dalam arti:  

a. Penambahan pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru. 

b. Menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang 

lingkup pajak yang ada.
24

  

 

J. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam memahami masalah 

yang akan dibahas, maka diperlukan format penulisan kerangka 

skripsi agar memperoleh gambaran komprehensif dalam 

penulisan. Secara sistematika, penulisan skripsi ini terdiri dari 

lima Bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sedangkan 

garis besarnya, penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini menguraikan 

penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II Landasan Teori, bab ini akan dideskripsikan tentang 

teori pendukung penelitian sesuai dengan judul dari penelitian ini 

mengenai teori peranan dan teori Pendapatan Asli Daerah. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum Kota Bandar Lampung, gambaran umum objek 

yang di dalamnya berisi tentang sejarah singkat Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, visi dan misi, 

struktur organisasi, serta penyajian fakta dan data penelitian. 

BAB IV Analisis Penelitian, yang di dalamnya terdapat 

analisis hasil dari data yang diperoleh pada bab III dan kemudian 

akan menghasilkan temuan penelitian. 

                                                     
24Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Makasar: Raja Grasindo Persada, 2011), 16 
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BAB V Penutup, dalam bab ini akan dideskripsikan mengenai 

simpulan dari penelitian dan juga berisikan rekomendasi yang di 

dalamnya terdapat saran dari hasil penelitian. 
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BAB II 

PERANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  

DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

A. Peran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Bandar Lampung 

1. Pengertian Peran 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan 

suatu peranan
25

. 

Adapun  menurut penulis peranan itu merupakan tingkah 

laku yang dijalankan seseorang untuk dapat menjalankan hak 

dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas 

kehidupan sehari-hari dan peranan ini lebih terfokus pada 

fungsi dan merupakan suatu proses. 

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus 

dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. 

Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu social-position 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu 

pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk 

pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, 

seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencangkup 

tiga hal, yaitu sebagai berikut : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 

yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi. 

                                                 
25Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cetakan ke-45, h. 212 
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c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
26

 

Dari pengertian tentang peran di atas jelaslah bahwa 

peranan itu terletak pada diri seseorang dan yang dapat 

membedakannya adalah dari bagaimana pergaulannya di 

masyarakat. Jikalau didalam masyarakat peranan seseorang itu 

yaitu bagaimana ia bisa berintraksi yang menunjukkan 

seseorang antau individu berorganisasi di masyarakat.  

Sedangan pengertian peranan menurut Philipis M. Hadjon 

adalah :  

Peranan dapat diidentikkan sebagai kewajiban atau hak. 

Kewajiban merupakan peranan (role) imperatif karena tidak 

boleh tidak dilaksanakan, sedangkan hak adalah peranan 

(role) yang fakultatif sifatnya karena boleh tidak 

dilaksanakan.
27

 

Dari perkataan Philipus M. Hadjon dapat penulis pahami 

bahwa peranan merupakan hak dan kewajiaban seseorang 

yang mana kewajiban itu harus dilaksanakan dan tidak boleh 

tidak dilaksanakan dan hak itu boleh tidak dilaksanakan. 

Gross, Mason, McEachem, mendefinisikan peranan 

adalah:  

Seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu 

yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan 

Margono Slamet, berpendapat bahwa peranan adalah 

mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan 

oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status 

sosial.
28

  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukankan 

bahwa peranan itu merupakan harapan-harapan seseorang 

individu sedangkan pendapatan lain dapat dipahami bahwa 

peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

yang menepati suatu posisi di dalam status sosial.  

                                                 
26Ibid, h. 213 
27Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 3 
28M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002), h. 79 



23 

 

Sedangkan peran menurut Surayin, yaitu:  

Merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau bagian dari 

tugas utama yang harus dilaksanakan.
29

 

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat diketahui 

bahwa peran merupakan seperangkat norma atau aturan yang 

berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam 

menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya 

pada tingkat sosial masyarakat. Berkaitan dengan penelitian 

ini, maka peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Bandar Lampung merupakan peranan dalam arti 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing tugas dan 

kewajiban serta kedudukannya dalam pengelolaan pajak dan 

retribusi daerah di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Peran Pemerintah 

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti 

sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam bahasa Inggris, 

istilah pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan 

yang disebut dengan “government”. Istilah ini bersumber dari 

latin yaitu “gubernauculum” yang berarti kemudi. Kata 

government dapat bermakna, melaksanakan wewenang 

pemerintahan, cara atau sistem memerintah, fungsi atau 

kekuasaan untuk memerintah, wilayah atau Negara yang 

diperintah, badan yang terdiri dari orang-orang yang 

melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam 

suatu Negara. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah adalah 

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia 

berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas 

kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, 

atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau 

                                                 
29Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya, 

2007), h. 427 
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badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara 

bagian, atau kota, dan sebagainya.
30 

 

Menurut W.S Sayre dalam Inu Kencana Syafiie 

pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai 

organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan 

kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter dalam Inu 

Kencana Syafiie, pemerintah adalah satuan anggota yang 

paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk 

mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli 

praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.
31

 

Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah : 

wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; 

lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang 

dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat 

sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; 

tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan 

tubuh.
32

 

Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan 

bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana 

diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau 

tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu 

yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.
33

 

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah 

provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah 

yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah.  

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

                                                 
30Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Refika 

Aditama, 2017), h. 9 
31Ibid, h. 11 
32Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem 

Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2016), h. 35  
33Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, (Bandung: Nusamedia, 

2018), h. 28 
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2015 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya, yaitu: 

pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk 

menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan 

dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan 

menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan 

ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan 

mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat 

baik secara langsung maupun DPRD.
34

 

Kemudian lebih lanjut didalam bagian penjelasan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan 

pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD 

dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 

daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah 

berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi 

yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, 

anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah 

                                                 
34Setya Retnani, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, 

(Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2017), h. 8 
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melaksanakan fungssi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan 

Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala 

daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.  

Provinsi adalah suatu satuan dari teritorial yang 

dijadikan sebagai nama dari sebuah wilayah administratif 

yang berada di bawah wilayah negara atau negara bagian. 

Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas 

provinsi, yang dikepalai oleh seorang Gubernur.  

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket 

pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi 

setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal 

ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur 

terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga 

dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, 

gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat 

di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur 

bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan 

bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, 

mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten/ kota. 

Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah 

Kota Bandar Lampung khususnya Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah. 

 

3. Peran Pemerintah Dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Menurut Mannan, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi 

syari’ah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku 

manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang 

dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek 

ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat.
35

 

                                                 
35Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah, (Yogyakarta:  Teras, 

2011), h. 7 
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Menurut Baqir ash-Sadr pemilikan negara mendominasi 

sistem ekonomi Islam yang pada akhirnya akan mendorong 

lahirnya sebuah gagasan bahwa peran pemerintah dalam 

bidang ekonomi sangatlah penting. Dalam hal ini, beberapa 

fungsi pokok pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain 

mengatur sistem distribusi kekayaan berdasarkan pada 

kemauan dan kapasitas kerja masing-masing individu dalam 

masyarakat, mengintegrasikan aturan hukum Islam dalam 

setiap penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, dan 

membangun sistem kesejahteraan masyarakat melalui 

terjaminnya keseimbangan sosial dalam masyarakat.
36

 

 

B. Otonomi Daerah 

1. Pengertian Otonomi Daerah 

Secara etimologi, menurut Victor M. Situmorang, istilah 

otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu “autus’ yang artinya 

sendiri dan “nomos” yang artinya aturan. Dari sudut ini 

kemudian beberapa ahli  memberi arti otonomi ini sebagai 

“zelwetgeving” atau pengundangan sendiri, mengatur atau 

memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri.
37

 

Beberapa penggiat otonomi di Indonesia menyampaikan 

pendapat yang berbeda-beda, misalnya Syarif Saleh yang 

menyimpulkan otonomi itu sebagai hak mengatur dan 

memerintah daerah sendiri. Atas inisiatif dan kemauan sendiri. 

Hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Sedangkan F. 

Sugeng Istanto menyatakan bahwa otonomi diartikan sebagai 

hak atau wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerah. Kemudian Ateng Syafruddin berpendapat bahwa 

istilah “otonomi” mempunyai makna kebebasan atas 

kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.
38

 

Otonomi daerah menurut Rojali Abdullah adalah Kepala 

Daerah diberi tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk 

                                                 
36Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 324-325  
37Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 60 
38Ibid, h. 61 



28 

 

menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh 

pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh 

suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya
.39

 

Selanjutnya otonomi daerah menurut Kansil dan 

Christine, otonomi daerah adalah pemberian kebebasan untuk 

mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan 

kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah 

pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang 

ditugaskan kepadanya.
40

 

Otonomi daerah menurut J. Kaloh adalah suatu 

instrumen politik dan instrumen administrasi/manajemen yang 

digunakan untuk mengoptimalkan sumberdaya lokal sehingga 

dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan 

masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, 

mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan dan 

kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan 

mengembangkan demokrasi.
41

 

Menurut H.A.W. Widjaja, otonomi daerah adalah 

kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.
42

 

Berdasarkan pengertian tersebut, otonomi daerah berarti 

menyangkut kewenangan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah 

tangga daerah, atau kewenangan penyelenggaraan pemerintah 

daerah atau wewenang rumah tangga daerah sebagai substansi 

dari otonomi daerah. Implementasi dari otonomi daerah 

dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kewenangan itu 

harus dilakukan secara adil, jujur dan demokratis. Pelaksanaan 

desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, merupakan suatu 

                                                 
39Rojali Abdullah. Op Cit. h. 5 
40Kansil dan Christine, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016), h. 93  
41J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab 

Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 13 
42H.A.W. Widjaja. Op Cit. h. 64 
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wahana yang membuka peluang bagi terciptanya sistem 

pemerintahan yang demokrasi dan partisipatif. Oleh karena 

itu, maka perlu dioptimalkan unsur-unsur yang menunjang 

pelaksanaan otonomi daerah. 

Menurut J. Kaloh unsur-unsur yang menunjang 

pelaksanaan otonomi daerah meliputi : 

a. Sumber-sumber dana atau pembiayaan bagi daerah; 

b. Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang profesional; 

c. Memantapkan hubungan antara institusi pemerintah 

daerah dan DPRD sehingga hal ini menjadi suatu 

sumberdaya politis yang mendorong suksesnya 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, bukan 

sebaliknya sebagai kendala politis; 

d. memantapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat dan antara pemerintah provinsi dengan 

pemerintah kabupaten/kota, sehingga secara nasional 

sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan secara 

efektif, efisien dan harmonis; 

e. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka 

pemerintah yang lebih tinggi perlu mengintensifkan 

pembinaan dan pengembangan daerah-daerah otonom, 

sehingga akselerasi pencapaian otonomi daerah akan 

berjalan sesuai harapan dan tidak mengalami hambatan 

yang berlarut-larut; 

f. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka segala urusan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom perlu dipertegas agar tidak ada keragu-raguan dan 

tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
43

 

Berdasarkan berbagai hal tersebut, maka tuntutan 

otonomi daerah tidak semata-mata sebagai kehendak 

mengurangi kekuasaan pusat, melainkan kebutuhan akan 

keadilan, dan kemajuan dengan kecepatan yang relatif sama 

dengan daerah-daerah di pusat kekuasaan. Dengan demikian 

otonomi daerah kebutuhan dibukanya kesempatan pada 

daerah untuk menata diri sesuai dengan potensi dan kapasitas 

                                                 
43J. Kaloh. Op. Cit. h. 308 
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yang dimilikinya, lebih dari itu agar daerah berkembang 

sejalan dengan sejarah asal-usul daerah tersebut. Jika hal ini 

menjadi komitmen bersama maka permasalahan-

permasalahan berbagai dampak implementasi otonomi daerah 

dapat dikurangi, sehingga apa yang menjadi cita-cita dasar 

dari otonomi daerah dapat terwujud. 

Masih menurut J. Kaloh, dalam rangka otonomi daerah, 

keberadaan pemerintah daerah adalah sangat penting, antara 

lain : 

a. Untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat; 

b. Agen demokrasi dan memberikan pendidikan politik; 

c. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan 

efisiensi serta efektivitas pelayanan masyarakat; 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat; 

e. Memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah; 

f. Misi utama, pemerintah daerah adalah menyediakan 

pelayanan dasar (basic services) dan mengembangkan 

sektor unggulan (core competence) dengan cara-cara 

demokratis; 

g. Out puts and product pemerintah daerah adalah : 

h. Public good, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat, 

seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan dan 

sebagainya. 

i. Public regulations, yaitu pengaturan-pengaturan berkaitan 

dengan masyarakat seperti KTP, KK, IMB, HO, Akta 

Kelahiran dan sebagainya.
44

 

Di dalam Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan sebagai 

berikut : 

(1) Negara kesatuan Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi 

dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, 

yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu 

mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan 

Undang-Undang. 

(2) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan 

Kota mengatur dan mengurusi sendiri urusan 

                                                 
44Ibid, h. 168-169 
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pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, Daerah Kabupaten, dan 

Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 

Kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

dipilih secara demokratis. 

(5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-

undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

(6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan 

Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan 

Otonomi dan tugas pembantuan. 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah diatur dalam Undang-undang. 

Selanjutnya, di dalam Pasal 18A UUD 1945 dinyatakan 

bahwa : 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau 

antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan 

undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 

keanekaragaman daerah. 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan 

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-

undang. 

Kemudian menurut Pasal 18B UUD 1945 secara tegas 

menyatakan bahwa: 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan undang-undang. 

(2) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
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masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan warna tersendiri sebagai sebuah produk 

perundang-undangan di masa yang penuh perubahan. 

Misalnya dalam Undang-undang tersebut diberi penegasan 

tentang otonomi daerah seperti Pasal 1 angka (6) mengatur 

bahwa 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. 

Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengatur 

pengertian daerah otonom adalah daerah otonom, selanjutnya 

disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Berdasarkan pengertian tersebut, otonomi daerah berarti 

menyangkut kewenangan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah 

tangga daerah, atau kewenangan penyelenggaraan pemerintah 

daerah atau wewenang rumah tangga daerah sebagai substansi 

dari otonomi daerah. Implementasi dari otonomi daerah 

dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kewenangan itu 

harus dilakukan secara adil, jujur dan demokratis. Pelaksanaan 

desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, merupakan suatu 

wahana yang membuka peluang bagi terciptanya sistem 

pemerintahan yang demokrasi dan partisipatif. Oleh karena 

itu, maka perlu dioptimalkan unsur-unsur yang menunjang 

pelaksanaan otonomi daerah. 
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2. Asas-asas Otonomi Daerah 

a. Asas Desentralisasi 

Menurut Rasyid dalam J. Kaloh, desentralisasi dan 

otonomi daerah mempunyai tempat masing-masing. 

Istilah otonomi lebih pada political aspect (aspek politik-

kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih 

cenderung pada administration aspect (aspek administrasi 

negara). Namun jika dilihat dari kontek sharing of power 

(berbagi kekuasaan), kedua istilah tersebut mempunyai 

keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.
45

 

Lebih lanjut, J. Kaloh menyatakan bahwa asas 

desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan 

sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau 

dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada 

pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi 

urusan rumah tangga daerah tersebut. Dengan demikian, 

prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai 

urusan-urusan yang diserahkan tersebut sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik 

kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun 

mengenai segi-segi pembiayaannya, perangkat 

pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.
46

 

Makna dari desentralisasi itu sendiri dapat dilihat 

dari banyak sisi seperti yang dikemukakan oleh Ichlasul 

Amal dan Nasikun yang menyoroti dari sudut pandang 

kandungan yang dimilikinya yaitu desentralisasi 

administratif dan desentralisasi politik. Desentralisasi 

administratif pada umumnya disebut dekonsentrasi dan 

mempunyai pendelegasian sebagian wewenang 

pelaksanaan pada tingkat bawah. Pejabat-pejabat lokal 

hanya berdasarkan rencana dan anggaran yang sudah 

ditentukan oleh pusat, sedangkan desentralisasi politik 

berarti bahwa sebagian wewenang membuat keputusan 

                                                 
45Ibid, h. 9 
46Ibid, h. 9-10 



34 

 

dan kontrol atas  sumber-sumber dana diserahkan pada 

pejabat-pejabat regional atau lokal.
47

 

Bahkan menurut Sofian Effendi menyatakan bahwa 

desentralisasi tidak sekedar pendelegasian otoritas formal 

dalam bentuk dekonsentrasi (pelimpahan wewenang 

implementasi kepada daerah) dan devolusi (pelimpahan 

sebagian wewenang pembuat kebijakan dan pengendalian 

sumber daya kepada daerah).
48

 

Menurut Warsito Utomo, otonomi atau 

desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa technical 

adminstration atau practical administration saja. Tetapi 

juga harus dilihat sebagai process of political interaction. 

Dan ini berarti bahwa desentralisasi atau otonomi sangat 

erat kaitannya dengan demokrasi, dimana yang diinginkan 

tidaklah hanya demokrasi pada tingkat nasional, tetapi 

juga demokrasi lokal yang arahnya kepada pemberdayaan 

atau kemandirian daerah. Pendapat-pendapat di atas 

termasuk pendapat yang mungkin saja secara kontekstual, 

berbeda tentang desentralisasi yang diterjemahkan dalam 

konteks otonomi daerah dan memang itu dihubungkan 

karena otonomi itu sendiri  sifatnya relatif dan tidak ada 

suatu wilayah baik negara atau daerah yang memiliki 

otonomi mutlak, karena interaksi yang terjadi dengan 

lingkungan disekitarnya.
49

 

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

mendefinisikan desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

                                                 
47Ichlasul Amal dan Nasikun, Konferensi Nasional Program 

Pengembangan Wilayah (Nation Conference On Area Development), (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2019), h. 115 
48Sofian Effendi, Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

Menghadapi Era Tinggal Landas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 79 
49Warsito Utomo, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), h. 55 



35 

 

Berdasarkan pendapat dan uraian pasal di atas, 

bahwa desentralisasi berperan mendekatkan pemerintah 

kepada rakyatnya, atau menjadi pelayan masyarakat yang 

baik dan dapat meningkatkan aspek-aspek keterbukaan 

dan kesejahteraan. Dengan demikian desentralisasi pada 

dasarnya merupakan wahana bagi tersalurkannya aspirasi 

masyarakat dan terbentuknya kepemimpinan politik baik 

untuk tingkat daerah maupun nasional. 

 

b. Asas Dekosentrasi 

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

mendefinisikan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada 

instansi vertikal di wilayah tertentu. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, pada 

bagian pendahuluan dijelaskan bahwa pelaksanaan asas 

dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam 

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk 

melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang 

dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 

Gubernur sebagai kepala daerah otonom juga selaku 

kepala wilayah administrasi dan sekaligus sebagai wakil 

pemerintah. Gubernur selain melaksanakan asas 

desentralisasi juga melaksanakan asas dekonsentrasi.  

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2001 menegaskan pertimbangan dan tujuan 

diselenggarakannya asas dekonsentrasi adalah untuk: 

1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 

pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan 

umum; 

2) Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan 

dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara; 
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3) Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan 

nasional; 

4) Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Mengenai pelimpahan wewenang pada daerah yang 

melaksanakan dekonsentrasi diatur pada Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, yang menyebutkan 

bahwa tata cara pelimpahan wewenang dari pemerintah 

kepada gubernur dan/atau perangkat pusat di daerah, 

sebagai berikut: 

a. Dalam hal presiden melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada gubernur, dapat langsung 

menetapkan melalui Keputusan Presiden; 

b. Dalam rangka pelimpahan wewenang pemerintahan 

kepada gubernur dan/atau perangkat pusat di daerah, 

menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah non 

departemen memprakarsai dengan menentukan jenis 

kewenangan yang dilimpahkan; 

c. Jenis kewenangan yang akan dilimpahkan terlebih 

dahulu dikonsultasikan dengan instansi terkait dan 

gubernur dan/atau perangkat pusat di daerah yang 

bersangkutan; dan 

d. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada 

huruf (b) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

 

Bertitik tolak dari penjabaran di atas, maka diketahui 

bahwa asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala 

wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih 

tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung 

jawab tetap kepada pemerintah pusat, baik perencanaan 

dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap 

menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah 

dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. 
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c. Asas Tugas Pembantuan 

Mengenai tugas pembantuan ini tidak terlepas dari 

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa 

tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 

kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi 

kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 

pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu. 

Tugas pembantuan adalah penugasan dari 

pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke 

desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai 

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya 

manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya 

dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang 

menugaskan. 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 

52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan, mengatur bahwa : 

(1) Pemberi tugas pembantuan terlebih dahulu 

memberitahukan kepada penerima tugas pembantuan 

mengenai adanya rencana pemberian tugas 

pembantuan. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana 

dan sumberdaya manusia serta kebijakannya. 

(3) Apabila rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dinilai layak oleh daerah atau desa penerima tugas 

pembantuan, daerah atau desa menerima rencana 

tugas pembantuan. 

(4) Pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada 

daerah dan desa, ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen dengan tembusan Menteri Dalam Negeri 

dan otonomi daerah. 
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(5) Pemberian tugas pembantuan dari daerah kepada desa 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau 

Keputusan Bupati dengan tembusan kepada DPRD. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui 

bahwa pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan 

umum. 

 

C. Pajak  

1. Pengertian Pajak 

Menurut Smeets dalam Ilyas dan Richard menyatakan 

bahwa Pajak adalah “Prestasi kepada Pemerintah yang 

terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat 

dipaksakannya, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat 

ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
50

 

Sedangkan menurut Soemahamidjaja dalam Darise, 

mengatakan bahwa Pajak adalah “Iuran wajib, berupa uang 

atau barang, yang telah dipungut oleh penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-

barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum”.
51

 

Menurut Soemitro, pajak merupakan : “Iuran rakyat 

kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang telah 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-

prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
52

 

Adapun menurut P.J.A Andriani dalam Bohari, 

menyatakan pengertian pajak bahwa “Pajak adalah iuran 

kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

                                                 
50Wirawan B. Ilyas dan Burton Richard, Hukum Pajak Edisi Revisi, 

(Jakarta: Salemba Empat), 2004, h. 4 
51Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jakarta: Indeks 

Kelompok Gramedia), 2006. h 48 
52Wirawan B. Ilyas dan Burton Richard. Op Cit. h. 5 
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yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
53

 

Menurut Waluyo, pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.
54

 

Menurut Djajadiningrat seperti yang dikutip oleh Resmi 

sebagai berikut : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, 

untuk memelihara kesejahteraan umum.
55

   

Mardiasmo mengemukakan bahwa pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-

prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.
56

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

dan Retribusi mendefinisikan pajak sebagai 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.  
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56Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi), 2006, h. 1 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, 

antara lain pembayaran pajak harus berdasarkan undang-

undang, sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada kontra-prestasi 

(imbalan) yang langsung dapat diarasakan oleh pembayar 

pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh 

pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh 

swasta) dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi 

kepentingan masyarakat umum. 

 

2. Fungsi Pajak 

Proses dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus 

didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi 

meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan 

kesejahtaraan umum tidak hanya memasukkan uang 

sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus 

mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan 

kesejahtaraan umum perlu ditingkatkan lagi serta 

pemungutannya harus berdasar dan dilaksanakan menurut 

norma-norma yang berlaku.  

Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas dan Richard 

mempunyai dua fungsi yakni :  

a. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor 

publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak 

sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang 

berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin 

dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) 

akan digunakan sebagai tabungan pemeritahan untuk 

investasi pemerintahan.  

b. Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa 

pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatau alat 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu letaknya diluar 

bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat 

dilihat di dalam sektor swasta.   
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c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan 

salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, 

termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi 

kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa 

sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang 

apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. 

Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya 

membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang 

berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan 

pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan 

protes (complain) terhadap pemerintah dengan 

mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa 

tidak mendapat pelayanan yang semestinya.  

d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan 

pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. 

Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif 

progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada 

masyarakat yang mempunyai penghasilan banyak dan 

pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang 

mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).
57

   

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa fungsi demokrasi dan fungsi distribusi sering kali 

disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan 

merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan 

tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga 

dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting, tidak 

dapat dipisahkan, dalam rangka kemaslahatan manusia serta 

keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban 

masyarakat.   

 

3. Asas-asas Pemungutan Pajak   

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai 

alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu 

permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus 

dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk 
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menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Adam 

Smith dalam Bohari H. mengemukakan bahwa ada empat asas 

pemungutan pajak, yakni :  

a. Asas persamaan (equity)  

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau 

wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan 

sumbangannya, sebanding dengan kemampuan mereka 

masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan 

yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang 

dimaksud keuntungan disini yakni besar kecilnya 

pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. 

Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara 

mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.  

b. Asas Kepastian (certainty)  

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih 

jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara 

pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum 

sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek 

pajak.  

c. Asas Menyenangkan (conveniency of payment)  

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang 

paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya 

pajak bumi dan bangunan pada para seorang petani 

sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat 

panen.  

d. Asas Efisiensi (Low cost of Collection)  

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak 

tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. 

Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan 

Anggaran Belanja Negara.
58

 

 

4. Sistem Pemungutan Pajak   

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur 

atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu 
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pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 

empat, yakni :  

a. Official Assesment System  

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak 

yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh 

wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau 

fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada 

ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil 

tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib 

pajak bersifat pasif. 

b. Semi Self assessment System   

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya 

pajak seseorang yang terutang.  

c. Self Assesment System  

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak 

dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada 

wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini 

wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan 

pengawasan.  

d. With Holding System  

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang 

menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung 

oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan 

aparat pajak/fiskus).   

 

5. Pengelompokan Pajak 

Menurut Siahaan dalam hukum pajak terdapat berbagai 

pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-

golongan besar. Pembedaan dan pengelompokan ini 

mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah 

penggolongan pajak:  

a. Pengelompokan pajak menurut golongannya dibedakan 

menjadi dua yaitu :  
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1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus 

dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, 

tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau 

menurut pengertian administratif pajak yang 

dikenakan secara periodik atau berkala dengan 

menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan 

pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar 

pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang 

merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak 

Penghasilan.  

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si 

penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, 

atau menurut pengertian administratif pajak yang 

dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya 

tidak secara langsung periodik tergantung ada 

tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan 

dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.  

b. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibedakan 

menjadi dua yaitu:  

1) Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang 

memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya 

berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib 

pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang 

harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.  

2) Pajak Objektif adalah pajak yang tidak 

memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa 

pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan 

atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.  

c. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya 

dibedakan menjadi dua yaitu:  

1) Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut 

oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di 

daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan 

hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga 
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negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak 

yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah :  

1. Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral 

pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak 

kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan 

jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, 

IPEDA, bea lelang.  

2. Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya 

: pajak minyak bumi.  

3. Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, 

misalnya : bea masuk, pajak eksport.  

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah 

berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang 

ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan 

rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, 

pajak tontonan.
59

 

 

D. Retribusi Daerah  

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan 

bagi hasi pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah 

berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap 

daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lan, untuk itu 

pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang 

dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk 

menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan 

retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada Take and Give. 

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas 

negara tanpa ada kontra prestasi langsung dan yang dapat 

dipaksakan serta memiliki sanksi yang tegas yang ditetapkan 

sesuai dengan undang-undang.  

Sedangkan retribusi menurut Siahaan “retribusi adalah 

pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa 

tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara 

perorangan”. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh 
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pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya 

jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-

ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.
60

 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 menyebutkan 

bahwa “retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.  

Jasa tertentu atau jasa jasa khusus tersebut dikelompokkan ke 

dalam empat bagian yakni:  

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum, 

antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, 

retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan 

pemakaman, penggantian biaya cetak KTP dan Akta 

pencatatan sipil. Yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa 

urusan umum pemerintahan.  

2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan 

oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha, antara lain 

penyewaan aset yang dimiliki/diakui oleh pemerintah daerah, 

penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, 

tempat pencucian mobil, penjualan bibit, retribusi pasar 

grosir, retribusi penginapan.  

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, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan 

untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan 

pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh 

pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, 
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untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah 

mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak 

selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. 

Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain 

izin mendirikan bangunan, izin penggunaan tanah, 

retribusiizin trayek, retribusi izin Tempat Penjualan Miniman 

Beralkohol.  

4. Retribusi Lain-lain, sesuai dengan Undang-Undang No. 34 

Tahun 2000 telah ditetapkan retribusi jasa umum, jasa usaha, 

dan juga retribusi perizinan tertentu. Sesuai dengan undang-

undang tersebut daerah juga diberikan kewenangan untuk 

menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang 

sesuai dengan daerahnya, apakah ada potensi yang lain yang 

dapat dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai retribusi.  

 

E. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan 

petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh 

karenanya tujuan diturunkannya syari’at Islam, yaitu untuk 

mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun 

akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah 

haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya 

dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.  

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan 

kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, 

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, 

dan mengoperasikan public utilities (pelayanan publik) untuk 

menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.
61

 

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, 

Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. 

Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul 
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demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya 

bertanggung jawab terhadap perekonomian.
62

 

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan 

kesejahteraan, pemerintah memilik kebijakan fiskal yang 

digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari 

kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas 

ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

pemerataan pendapatan, ditambah dengan dengan tujuan lain yang 

terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada 

tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, 

ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung 

ekonomi masyarakat yang terbelakang.
63

 

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk 

melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab 

terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait 

pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-sumber 

pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:   

a. Zakat   

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib 

dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, 

untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut 

pengembangan SDM. Pada periode Mekkah zakat 

disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran 

pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah 

masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan 

membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan 

pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan 

diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau 

petugas pemungut. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman 

Allah SWT, dalam QS. Al- Baqarah (2) ayat 43 :  
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Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. 

b. Kharraj  

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di 

zaman Rasulullah SAW, adalah Kharraj. Kharraj adalah 

pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara 

sistem PBB dengan sistem Kharraj adalah bahwa Kharraj 

ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (land 

productivity) bukan berdasarkan Zoning. Hal ini berarti bahwa 

bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di 

satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam 

kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharraj yang 

berbeda. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah 

SWT,  

dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 : 

                         

                        

                     

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 

(di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik 

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji. 

 

c. Khums  

Para ulama Syi’i mengatakan bahwa sumber 

pendapatannya apa pun harus dikenakan Khums sebesar 20%, 

sedangkan ulama Sunni beranggapan bahwa ayat ini hanya 

berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid 
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dalam Adi menyatakan bahwa yang dimaksud Khums ini 

bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang 

tambang. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah 

SWT, dalam QS. Al-Anfal ayat 1 : 

                    

                       

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang 

(pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta 

rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu 

bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di 

antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya 

jika kamu adalah orang-orang yang beriman".  

d. Ghonimah dan Fa’i  

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan 

disebut Ghonimah, jika pergantian pemerintahan tidak dengan 

peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan 

pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara-

cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut 

Fa’i. 

Artinya: “Aku telah diberikan lima hal yang tidak 

diberikan kepada seorang pun sebelumku, aku dimenangkan 

dengan perasaan takut (dalam diri musuh) sejauh satu bulan 

perjalanan, bumi dijadikan bagiku masjid dan suci maka 

siapapun yang mendapati waktu sholat maka hendaklah ia 

sholat, ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi 

seorangpun sebelumku, aku diberikan syafaat, Nabi hanya 

diutus pada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk 

seluruh manusia”. (HR. Bukhari) 

 

Fai disyariatkan melalui firman Allah dan juga atsar. 

Adapun firman Allah adalah: 
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Artinya: “Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang 

diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, 

maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor 

kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang 

memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja 

yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”. 

(QS. Al-Hasyr: 6-7) 

 

e. Jizyah  

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-

muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan 

layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan 

perlindungan keamanan dari Negara Islam. Jizyah sama 

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

mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama 

dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. 

Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur‟an Allah SWT 

berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 : 
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Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman 

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

mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang 

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

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 

(pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunjuk. 

 

f. Pendapatan Lainnya  

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para 

sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut Kaffarah, yaitu 

denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri 

yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka 

harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam 

pendapatan Negara. Menurut Huda, Disamping penerimaan 

Negara yang pokok,  pemerintah Negara Muslim juga 

memiliki sumber pendapatan lainnya seperti Wakaf 

(pemberian aset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik 

yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu Kalalah (bagian 

Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan 

lainnya. Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat 

memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan 

surat utang baik kepada rakyat maupun Negara lain yaitu 

Sukuk. 
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