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ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI LAJU PERTUMBUHAN PBB-PP TERHADAP PENDAPATAN 

ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2016) 

Oleh: 

 

Mugiyarti 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Pajak Bumi Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan yang memegang peranan penting dalam memberikan 

kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Kabupaten Pesawaran. 

Karena hampir sebagian besar masyarakat memiliki tanah dan bangunan, yang 

tentunya sebuah keuntungan besar khususnya bagi penerimaan PBB-PP karena tanah 

dan bangunan dapat ditemukan dan di identifikasi dari waku kewaktu, sehingga yang 

nantinya akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pesawaran. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kontribusi laju pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli Daerah dan 

bagaimana laju pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 

perspektif Ekonomi Islam. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi laju pertumbuhan PBB-PP 

terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui laju pertumbuhan PBB-PP 

terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field reseach) yang dilakukan pada Dinas Kabupaten 

Pesawaran. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa metode data, 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis 

menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Pesawaran meskipun tiap 

tahun nya mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2012 sebesar 43,87%, 2013 

sebesar 59,13%, 2014 sebesar 4,85%, 2015 sebesar 4,83%, dan pada tahun 2016 

sebesar 8,59%. Disamping itu untuk mencapai target PBB-PP di Kabupaten 

Pesawaran pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyadarkan wajib 

pajak. Dimana yang salah satu upaya tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dalam islam penarikan PBB-PP 

diperbolehkan karena untuk menciptkan kemaslahatan umum. 
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MOTTO 

                     …   

(Q.S. An-Nissa: 59) 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu...
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan  dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan skripsi ini.  Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses pemaknaan terhadap 

pokok permaslahan yang akan dibahas. 

Adapun skripsi ini berjudul “KONTRIBUSI LAJU 

PERTUMBUHAN PBB-PP TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH DALAM PERSPEKTIF  EKONOMI ISLAM (Studi pada 

Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2016)”. Untuk itu 

perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Kontribusi adalah suatu yang dailakukan untuk membantu menghasilkan 

atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk 

membantu membuat sesuatu yang sukses. 

2. Laju Pertumbuhan adalah proses perubahan kondisi perekonomian  suatu 

negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 

periode tertentu. 
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3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang 

dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya hubungan dan/atau 

kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik baik orang atau badan yang 

mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
1
 

4. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdaasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku
2
. 

5. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan 

mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan 

kesejahteraan manusia, dimana panggilan dan penggunaan itu harus 

sesuai dengan syari’at  islam
3
. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali yang dimaksud 

dengan pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang 

berdasarkan firman Allah SWT, Sunnah Rasul serta Ijtihad para ulama 

tentang kegiatan ekonomi. Dalam hal ini terkait dengan Laju Pertumbuhan 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP) yang 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah berupa pajak yang 

                                                             
1
Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan 

Penuntun Praktis, C. V. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010, hal. 751 
2
Deddy Supriyady Baratakusuma dan Dadang Salihin, Otonomi dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 173 
3
Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro& Makro, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008,  

hal. 3 
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kewenangannya baru dilimpahkan kepada daerah yang sebelumnya 

merupakan pajak pusat sehingga diperlukan penelitian agar dapat melihat laju 

pertumbuhan PBB-PP itu sendiri dan seberapa besar kontribusi yang 

diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik material dan spiritual. Untuk dapat 

merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah 

pembiayaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintah maka daerah otonom harus mampu 

menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), dimana pajak 

bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan yang 

dikenakan terhadap bumi dan bangunan  merupakan salah satu 

perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong royongan nasional. 

Karena hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah 

dan bangunan, yang tentunya sebuah keuntungan besar khusus nya bagi 

penerimaan PBB-PP karens tanah dan bangunan dapat ditemukan dan 

diindentifikasi dari waktu ke waktu. Maka dari itu penulis ingin 
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mengetahui kontribusi laju pertumbuhan yang diberikan oleh PBB-PP 

untuk pendapatan asli daerah. 

2. Alasan Subjektif 

Penelitian ini akan membahas mengenai kontribusi laju 

pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Pesawaran. Dimana penelitian semacam ini sudah pernah dilakukan 

sebelumnya dan juga permasalahan yang diteliti dalam judul ini berkaitan 

dengan disiplin ilmu yang penulis ambil di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber 

penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, 

sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu 

diupayakan mengalami kenaikan.
4
 Dalam melaksanakan pembangunan 

pemerintah membutuhkan dana untuk pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan, 

dana tersebut diambil oleh pemerintah melalui pajak yang diambil dari 

masyarakat sehingga pajak ini menjadi salah satu kewajiban masyarakat. 

                                                             
4
Dwiarso Utomo, Dkk, Perpajakan Aplikasi dan Terapan, ANDI, Yogyakarta, 2011, hal. 1 
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Pajak yang dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak 

penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain
5
.  

Mengenai sistem perpajakan haruslah diakui bahwa usaha direktorat 

Jendral Pajak untuk mengembangkan dan menegakkan sistem yang baik 

secara konsekuen dan konsisten tidaklah mudah. Kendala yang dihadapi, 

yang sangat dipengaruhi situasi umum amat banyak. Membayar pajak adalah 

suatu kewajiban kenegaraan, kewajiban ini adalah hak dan kewajiban seluruh 

bangsa. Membayar pajak berarti meningkatkan diri terhadap pembangunan 

negara. Membayar pajak juga berarti pula ada kerelaan berkorban untuk tanah 

air tercinta karena itu perlu diberikan kebanggaan dan pelayanan kepada para 

pembayar pajak. 

Pajak menjadi salah satu penerimaan yang sangat berpengaruh besar 

bagi negara. Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang 

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip 

dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui 

mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian, peran pemerintah 

dalam pereokonomian digolongkan dalam 3 peranan, yaitu peranan alokasi, 

peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Pemerintah dalam menjalankan 

                                                             
5
 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 

255 
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peranan nya mengeluarkan biaya-biaya yang diperoleh dari berbagai sumber. 

Pemerintah merupakan suatu pemimpin dalam suatu daerah yang harus 

ditaati, karena taat kepada pemimpin merupakan cerminan kepada Allah 

SWT.   

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa [4](59): 

                   ... 

(An- Nissa: 59) 

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

(Nya), dan ulil amri di antara kamu...”.
6
 

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya sebagai umat manusia harus patuh 

kepada Allah SWT  yakni menjalankan perintah- Nya dan menjauhi larangan-

Nya, kepada Rasulullah saw yakni yang diutus dengan membawa risalah dari 

Allah SWT yang wajib  ditaati, menaati Rasulullah sama dengan menaati Zat 

yaang mengutusnya Allah SWT, yang terakhir taat kepada ulil amri, sebagai 

umat manusia tidak hanya patuh terhadap Tuhan dan Rasul kita melainkan 

kepada pemimpin juga seperti pemerintah. Salah satu contoh patuh kepada 

pemerintah yaitu dengan membayar pajak, semakin masyarakat taat 

membayar pajak maka akan semakin pembantu untuk pendapatan kas negara 

dan untuk kesejahteraan masyarakat. 

                                                             
6
 Departemen Agama RI, Al-Hakim Al-Qur’an Dan Terjemah, CV Darus Sunnah, Jakarta, 

2013, hal. 88 
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Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitab fiqh Az-Zakah Pajak 

adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus 

disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi 

kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan 

ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh 

Negara
7
.  

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Hud [11](61) :  



…          ... (Q.S. Hud: 61)  

 

Artinya: “...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya...”
8
 

 

Pajak menjadi alat untuk memastikan terjadinya peran-peran dasar 

pemerintah berupa peran alokasi, distribusi, dan redistribusi. Lebih jauh dari 

hal tersebut, pajak menjadi instrumen insentif untuk memastikan rakyat mau 

berbuat sesuatu untuk tercapainya tujuan pembangunan atau terlestarikannya 

niali-nilai sosial tertentu
9
. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) sangat 

berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi 

                                                             
7
 Gusfahmi, Op.Cit., hal.31 

8
 Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 229  

9
Gusfahmi, Op. Cit., hal.61 
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daerah dan pembangunan. PBB-PP seharusnya dapat memberikan 

penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak. Hampir sebagian besar 

masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan, ini tentunya sebuah 

keuntungan besar khususnya bagi penerima PBB-PP karena tanah dan 

bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu. 

Oleh karena itu, PBB-PP perlu mendapat perhatian yang serius dari 

pemerintah daerah dalam penanganannya. Mengingat pentingnya kontribusi 

yang diberikan oleh penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka 

pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat 

memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Tabel 1.1 

Data Laporan Realisasi PBB-PP 

Tahun Target Realisasi Kontribusi % 

2012 14.550.228.000,00 11.279.917.356,00 77,52 

2013 12.037.200.721,00 15.335.072.329,00 127,40 

2014 2.682.302.000,00 1.770.358.406,00 66,00 

2015 2.700.000.000,00 1.790.454.987,00 66,31 

2016 3.500.000.000,00 3.605.385.408,00 103,01 

Sumber: DISPENDA Kabupaten Pesawaran 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa data laporan realisasi 

PBB-PP lima tahun perode 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 
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merupakan pendapatan terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 127,40% target yang telah terealisasi. Sedangkan 

pada tahun 2014 merupakan tahun pendapatan paling rendah yaitu sebesar 

66,00%. 

Selain itu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan 

salah satu sumber penerimaan pendapatan yang sangat signifikan didalam 

pembangunan suatu daerah. Karena dapat menentukan kemampuan suatu 

daerah untuk melakukan pembangunan, belanja daerah, dan aktivitas 

pemerintahan lainnya. Kemandirian bagi suatu daerah didalam merencanakan 

pembangunan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi keuangan 

suatu daerah. Untuk mencapai kemandirian keuangan didalam suatu daerah 

maka diterapkannya desentralisasi terutama dibidang perpajakan. 

Kewenangan pemerintah daerah harus berupaya untuk dapat mengatur kinerja 

dan anggaran keuangan daerah. 

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat 

mempengaruhi kondisi keuangan daerah, apabila penerapan suatu tujuan 

pembangunan tidak sesuai dengan peranan pembangunan dan anggaran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan, maka suatu hal yang sangat 

ditakutkan adalah terjadinya pendistribusian yang tidak merata, tidak 

terealisasinya pembangunan yang tidak baik. 
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Tabel 1.2 

Data laporan realisasi PAD 

Tahun Target Realisasi % 

2012 14.715.956.000,00 25.710.883.650,18 174,71 

2013 21.198.863.735,00 25.933.059.036,15 112,33 

2014 31.569.771.251,35 36.482.436.458,71 115,56 

2015 38.677.844.000,00 37.060.018.724,80 95,82 

2016 53.493.336.600,00 41.956.844.582,55 78,43 

Sumber: DISPENDA Kabupaten Pesawaran 

Data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tabel 1.2 

merupakan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode 5 

tahun terakhir. Pada tahun 2012 penerimaan realisasi PAD mencapai 

174,71% dari terget yang telah ditentukan. Pada tahun 2013 pencapaian target 

mengalami penurunan dan realisasi mencapai 112,33%, kemudian pada tahun 

2014 realisasi PAD mengalami kenaikan yaitu sebesar 115,56% dan pada 

tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 

95,82% dan pada tahun 2016 sebesar 78,43%. Berdasarkan data realisasi 

PAD pada tabel 2.1 pencapaian target yang ditentukan belum didapat tercapai 

secara maksimal. 
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Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

tentang laju pertumbuhan PBB-PP pada kabupaten pesawaran dalam 

pendapatan asli daerah tersebut. Kemudian penulis menuangkannya dalam 

sebuah judul skripsi “KONTRIBUSI LAJU PERTUMBUHAN PBB-PP 

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Pesawaran Periode 2012-2016)” diharapkan dari hasil kajian ini dapat 

dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

daerah tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  kontribusi laju pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan 

Asli Daerah? 

2. Bagaimana laju pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dalam perspektif Ekonomi Islam? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kontribusi laju pertumbuhan PBB-PP terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. 

b. Untuk mengetahui laju pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan 

Asli Daerah dalam perspektif Ekonomi Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman mengenai Kontribusi laju pertumbuhan PBB-

P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah pesawaran. Selain itu diharapkan 

menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses 

pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang 

maksimal. 

b. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Pesawaran, hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi 

efektivitas dan efesiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebagai salah satu sumber pembangunan Daerah, serta menemukan 

suatu solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam 

mempercepat pembangunan daerah. Serta dengan adanya tinjauan 

PAD dalam islam maka pemerintah dapat mengalokasikan hasil dari 

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan  didalam 

mensejahterakan masyarakat. 

F. Penelitian Sebelumnya 

Adapun beberapa peneitian yang mendukung dan sesuai dengan 

penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Yunita Aprilia, Analisis pengaruh desentralasi perpajakan terhadap 

peningkatan raelisasi pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi 
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islam (Studi pada kantor PEMDA Kota Bandar Lampung), Skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan Lampung Tahun 2016. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh signifikan desentralisasi perpajakan terhadap peningkatan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

Kuantatif. Hasil dari penelitian ini adalah indikator desentralisasi 

perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan realisasi 

PAD adalah pajak sektor PBB-PP. 

Adapun perbedaan dengan skripsi yang saya buat yaitu dalam penelitian 

sebelumnya berfokus pada desentralisai PBB-PP dan PBHTB  sedangkan 

skripsi yang saya buat hanya berfokus pada laju pertumbuhan PBB-PP 

terhadap PAD. 

2. Mia Hasanah, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pajak Bumi dan 

Bangunan di Indonesia pada tahun 2010. Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta. 

Tujuan dari pemasalahan ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui 

pelaksanaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia. Adapun hasil dalam 

penelitian ini yaitu kepemilikan tanah dan bangunan yang cukup luas 

dapat menjadi prestige tersendiri bagi pemiliknya. Jadi apabila mereka 

memberikan sebagian manfaat dari harta mereka untuk menambah 
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pemasukan negara dan akan digunakan untuk kepentingan umum. Dengan 

prinsip untuk menciptakan kemaslahatan umum, maka PBB boleh 

dikenakan pada orang yang kaya sebagaimana prinsip maslahah 

mursalah. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi 

kasus. Jenis penelitian ini mempunyai proses yang lain dengan proses pada 

penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan adanya suatu 

masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus sebagai suatu 

kasus yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksusd untuk 

generalisasi.
10

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

yang pada hakikatnya metode untuk menemukan secara khusus dan realita 

tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian 

mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan 

mengekspresikan didalam bentuk gejala atau proses sosial.
11

 Dilihat dari 

sifatnya penelitian ini bersifat descriptive. Penelitian descriptive adalah 

                                                             
10

 Farouk Muhammad, Metodologi Penelitian Sosial , PTIK Press, Jakarta, 2003, hal. 100 
11

 Koentjaraningrat, Metode-metode Peneitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1986. hal. 

5 
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penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu, 

tidak memilah – milah atau mencari faktor – faktor atau variabel tertentu.
12

 

Selain itu, peneliti juga menggunakan  penelitian kepustakaan 

(library reseach), Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yang dilakukan dengan cara 

membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan 

yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian 

disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. 

2. Sumber Data 

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan 

disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sumbernya data dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang 

diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personal yang 

diteliti dapat pula berasal dari lapangan.
13

 Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan data primer langsung dari lapangan, yakni dengan cara 

wawancara kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Pesawaran.  

                                                             
12

 Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis ,Graha Ilmu,  Yogyakarta, 2013, hal. 11 
13

 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis PT Bumi Aksara,  Jakarta, 2006, hal. 57 
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b. Data sekunder 

Selain data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini 

penulis juga mengunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau 

instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu 

sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari 

instansi- instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.
14

Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan sebaginya. Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, 

jurnal, skripsi, serta data lainnya yang dapat membantu agar data 

menjadi relevan.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik lapangan dan 

kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara 

membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian lapangan penulis 

menggunakan metode-metode seperti: 

 

                                                             
14

Ibid., hal.58 
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a. Observasi  

Metode  observasi  adalah  cara  pengumpulan  data  yang  

dilakukandengan  cara  mengamati  dan  mencatat  secara  sistematik  

gejala-gejala  yang  diselidiki. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
15

 

Dalam metode ini peneliti menggunakan metode wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan 

dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang- kadang 

disertai jawaban- jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar 

pengumpulan data dapat lebih terarah kepada masalah, tujuan, dan 

hipotesis penelitian. Wawancara dilakukan kepada petugas Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa 

buku harian, koran dan referensi lainnya.  

                                                             
15

 Moh. Pabundu Tika. Op. Cit., hal.62 
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Studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan.
16

 Dengan  adanya  metode  ini  

maka  akan mendapatkan  data  secara  riil  berdasarkan  hasil  pengamatan 

dilapangan yang telah dilakukan. 

4. Metode Alat Analisis 

Analisis data merupakan kegiatan tahap akhir dari penelitian. Jadi 

keseluruhan  data  yang  dipergunakan  terkumpul. Maka  data  tersebut 

dianalisa. 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan menggunakan 

analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu metode kualitatif sebagai  prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang yang diamati. Adapun metode berfikir yang dipakai pada 

penelitian ini adalah metode induktif. 

Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan 

bertolak dari hal-hal khusus keumum. Dengan metode tersebut akan diuraikan 

secara umum tentang laju pertumbuhan PBB-PP di Kabupaten Pesawaran dalam 

perspektif Ekonomi Islam kemudian ditarik kesimpulan secara khusus dari 

penafsiran awal. 

 

                                                             
16

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 44 
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Adapun tahapan dalam analisis data yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data berisi tentang serangkaian proses 

pengumpulan data yang sudah dimulai ketika awal penelitian, baik melalui 

wawancara awal maupun studi pre-elimenary.  

2. Reduksi Data 

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan data penyeragaman 

segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan 

dianalisis. Seperti hasil dari wawancara, hasil observasi, hasil studi 

dokumnetasi atau hasil FGD diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan 

formatnya masing-masing. 

3. Penarikan Kesimpulan dan/atau tahap verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian 

analisis data kualitatif. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan 

penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan 

penelitian tersebut.
17

 

 

 

 

 

                                                             
17

Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hal 180. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pajak dan Kontribusi dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak 

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan 

Dharibah yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan menurut 

bahasa Dharibah dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun 

para ulama memakai ungkapan Dharibah untuk menyebut harta yang 

dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa 

Jizyah dan Kharaj dipingut secara Dharibah yakni secara wajib, bahkan 

sebagian ulama menyebut Kharaj merupakan Dharibah. 

Jadi Dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh 

Negara untuk selain Jizyah dan Kharaj. Sekalipun keduannya secara 

awam bisa dikategorikan Dharibah.
18

 

Pajak adalah iuran kas kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum
19

. 

                                                             
18 Gusfahmi, Pajak Menurut Syari’ah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 27 

19
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi , C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta: 2008, hal. 1 
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Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, “pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terhubung dengan 

tugas negara uuntuk menyelenggarakan pemerintah.”
20

 

Dasar hukum dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah  adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang No.34 Tahun 2000.
21

 

2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

dilandasi falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang 

didalamnya tertuang ketentuan yang menjujung hak warga negara dan 

menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. 

Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tatacara perpajakan 

yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak maetrial, 

kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur 

sendiri mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakannya. 

                                                             
20

 Yustinus Prastowo, Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2009, hal. 7 
21

 Ibid., hal. 12 
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Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, 

sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-

undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Perubahan 

tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan 

pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan 

hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan 

perubahan ketentuan maetrial dibidang perpajakan. Selain itu, perubahan 

tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur 

perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan 

meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. 

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, 

dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang 

ketentuan umum dan tatacara perpajakan ini mengacu pada kebijakan 

pokok sebagai berikut: 

a. Meningkatkan efesiensi pemungutan pajak dalam rangka 

menunggung penerimaan negara. 

b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi 

masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman 

modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan 

menengah. 
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c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat 

serta pengembangan dibidang teknologi informasi. 

d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. 

f. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan 

konsisten. 

g. Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif. 

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan 

panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan 

membaiknya iklim usaha
22

. 

3. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Ekonomi Islam 

Kepatuhan wajib pajak tak lepas dari tinjauan Ekonomi Islam, 

khususnya dalam pendistribusian Indonesia. Kepatuhan wajib pajak 

kaitan nya dengan Zakat. Dimana kepatuhan wajib pajak sesuai dengan 

Ekonomi Islam berdasarkan nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut: 

a. Nilai kesadaran 

Kesadaran untuk menunaikan wajib pajak bagi setiap muslim 

merupakan kata kunci bagi terciptanya umat sejahtera. Hal ini karna 

membayar kewajiban kewajiban membayar pajak merupakan proses 
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utama dalam sistem keuangan Negara dan sejalan konsep distribusi 

islam. Dimana uang negara guna mensejahterakan masyarakat bukan 

untuk mensejahterakan kalangan atas. 

b. Nilai kewajiban 

Nilai kewajiban dalam membayar pajak memiliki kessamaan 

dengan zakat, dimana kewajiban membayar pajak guna adanya 

pemerataan. Tidak untuk kalangan atas melainkan merata keseluruh 

umat. Bedanya membayar zakat dengan pajak ialah jika pajak berupa  

uang tunai tetapi zakat berupa uang tunai dan barang. Kewajiban 

membayar pajak ini juga guna kesejahteraan yang ukurannya 

ditentukan dalam keadaan manusia. 

 

Berdasarkan Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat [9](103): 

                           

           (Q.S. At-Taubah:103) 

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui.”
23

 

 

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa selain zakat 

atau ushr yang merupakan salah satu sumber keuangan negara 
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menurut islam, disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang 

minyak, batubara, timah, emas, dan sebagainya, yang menjadi milik 

negara. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai 

untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut 

dari warga negara, pajak bumi, pengasilan dan pajak-pajak lainnya. 

Selain zakat masih bisa dikumpulkan infaq dan shadaqah. Selain itu, 

dapat juga berupa pajak yang dapat dikenakan pada semua warga 

negara, karena sasaran pajak lebih luas, mencangkup segala hal yang 

dibiayai oleh negara. Pajak yang merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan dana untuk kepentingan perjuangan atau negara, secara 

umum telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 

(2)[195]: 

                       

      (Q.S. Al-Baqarah: 195) 

 

 

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, 

dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.”
24

 

 

Menurut islam, setiap warga negara yang sudah dewasa dan 

memiliki penghasilan pada umumnya sudah dikenakan pajak, besar 
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atau kecil. Dalam hal ini, orang yang kaya tidak punya alasan untuk 

membayar pajak walaupun sudah membayar zakat. Dengan demikian, 

masyarakat harus menyadari akan kewajibannya dalam membayar 

pajak, karena pajak itu sendiri manfaatnya akan diberikan kepada 

masyarakat itu juga. 

Realisasi pajak dapat dihubungkan dengan empat norma 

perpajakan, yaitu: 

1. Norma persamaan, dimana setiap warga negara dari suatu negara 

sedapat mungkin atau dengan kesanggupan harus menyumbang 

untuk menyokong pemerintah, sebanding dengan pengasilan yang 

mereka peroleh dengan pelindung negara, norma kepasstian, 

artinya pajak yang harus dibayar seseorang adalah pasti dan tidak 

dapat ditetapkan secara sewenang-wenang. 

2. Norma kemudahan yang menyatakan bahwa setiap pajak harus 

direncanakan sedemikian rupa sehingga hanya mengambil  dan 

menyingkirkan dari kantong rakyat sendiri mungkin, disamping 

yang dimasukannya kedalam perbendaharaan negara, dan norma 

ekonomi, dimana pajak harus konsisten dengan norma ekonomi 

atau produktivitas, karena dikenakannya pajak pada uang yang 

menganggur dalam bentuk pajak dengan sendirinya menyalurkan 
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hasil pajak itu dibanding produksi, sehingga pada gilirannya dapat 

menambah kekayaan nasional suatu negara. 

4. Pendapatan Asli Daerah atau Negara dalam Islam 

Pendapatan asli daerah atau negara dalam Islam dapat 

dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan 

pendapatan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari Ghanimah 

dan Shadaqah yang dipergunakan hanya untuk manfaat tertentu. 

Pendapatan resmi daerah terdiri dari fa’i, Jizyah, Kharaj, Ushr bea cukai, 

negara berhak membelanjakan untuk kepentingan seluruh penduduk 

seperti keamanan, transpotasi, pendidikan dan sebagainya
25

. 

Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam islam 

yaitu: 

a. Fa’i 

Fa’i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum 

fa’i menunjukan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa 

peperangan. Fa’i disebut pendapatan penuh Negara karena Negara 

memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan 

tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat. 

 

 

                                                             
25

Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Cetakan 

Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hal. 64 



28 
 

b. Jizyah 

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di 

Negara islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan 

properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-

masing. Jadi jizyah tersebut diambil akibat kekufuran mereka. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah AT-Taubah ayat 

[9](29): 

                  

                 

                 

(Q.S. At-Taubah:29) 

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 

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

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 

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

orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyahdengan patuh sedang mereka dalam 

Keadaan tunduk.”
26

 

 

Jizyah dikenakan atas dasar diri setiap orang kafir, bukan atas 

harta mereka. Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka 

ikut terlibat dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan 

dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil 
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setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. 

Jizyah termasuk fa’i didistribusikan untuk kepentingan kaum 

muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun yang tidak
27

. 

c. Kharaj 

Kharaj adalah pajak tas tanah atau hasil tanah, dimana para 

wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam. Sebagai 

mana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Mu’minun ayat 

[23](72): 

                       

(Q.S. Al-Mu’minun:72) 
 

 
Artinya: “Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah 

dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang 

paling baik.”
28

 

 

Kharaj dikenakan atas orang kafir yang juga muslim dan Kharaj 

dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak 

proporsional) yang terutama ditaklukan kekuatan senjata terlepas dari 

seseorang tersebut muslim maupun non muslim. Hasil pengenaan 

Kharaj didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin 

disetiap masa
29

. 
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d. Ushr (Bea Cukai) 

Dikalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama 

dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat 

yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana 

zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedagang-pedagang kafir 

yang memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. 

Objek Bea Cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi 

wilayah pabean islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh 

maka Ushr digunakan untuk kepentingan umum Negara secara luas
30

. 

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi 

Islam secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan ekonomi 

Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi maslahah. 

Adapun beberapa peran yang harus dilakukan oleh pemerintah didalam 

mengoptimalkan falah yaitu
31

: 

1) Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan 

publik. 

2) Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun Negara yang secara 

efektif tidak melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, 

religius dan politik. 
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3) Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-

tugas pemerintah. 

4) Menjamin individu agar dapat meningkatkan efesiensi derajat kekayaan 

dan kesejahteraan. 

5) Menjaga keseimbangan sosial ekonomi, khususnya distribusi dan 

redistribusi kekayaan. 

6) Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan 

prinsip islam. 

Dalam sistem ekonomi islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati 

oleh Ulil Amri dalam melaksakan pemungutan Pendapatan Nrgara yaitu: 

a) Harus ada Nash yang memerintahkannya 

Setiap pendapatan dalam negara islam harus diperoleh sesuai 

dengan hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai hukum-hukum 

syara’. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 

[2](188): 

                     

                (Q.S. Al-Baqarah:188) 

 

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
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memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”
32

 

 

b) Harus ada pemisahan muslim dan non-muslim 

Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak muslim dengan 

non-muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum muslim, dan 

hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslim. 

c) Hanya golongan kaya yang menanggung beban 

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa 

sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan 

makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat [2]( 219): 

                     

                 

                 (Q.S. Al-Baqarah:219) 

 

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 

manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”
33
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d) Adanya tuntutan kemaslahatan umum 

Prinsip kebijakan penerimaan Negara keempat adalah adanya 

tuntunan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah 

kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil Amri wajib 

mengadakan kebutuhan rakyat, disaat ada atau tidaknya harta tanpa 

dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang 

kemudaratan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah 

Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan
34

 

5. Fungsi dan Alokasi Pajak 

a. Fungsi Pajak 

Instrumen pajak dapat digunakan untuk menurunkan tingkat 

inflasi, pajak dapat digunakan sebagai pendorong kepada pelaku 

ekonomi untuk melakukan aktifitas tertentu dengan memberikan 

insentif. Berkaitan dengan dimungkinkannya penerapan insentif pajak 

pada suatu daerah tertentu, menimbulkan adanya beberapa alternatif 

pilihan yang dapat diambil oleh para pelaku ekonomi. Dengan kata 

lain pajak dapat menyebabkan pergeseran penggunaan faktor 

produksi. Pergeseran yang dimaksud adalah dengan mengubah pola 

produksi sehingga menghasilkan barang-barang yang lebih rendah 
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biaya produksinya akibat tarif pajak yang lebih kecil atau beralih 

produksi.
35

 

Adapun beberapa fungsi pajak, yaitu: 

a. Revenue (Penerimaan) 

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah Fusgi 

Budgetair (Anggaran) adalah fungsi utaa dari pemungutan pajak. 

Seperti telah kita ketahui bersama, dewasa ini pajak  menyumbang 

hampir lebih dari 70% total pendapatan negara kita. Hal ini tentu 

saja menunjukan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja 

rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan 

legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya. Secara nyata 

fungsi penerimaan ini terlihat dalam struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

b. Redistribution (Pemerataan) 

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan 

dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan 

fasilitas publik diseluruh wilayah negara. Fungsi ini lah yang 

seharusnya lebih ditonjolkan di Negara kita sebagai bukti bahwa 

hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditunjukan untuk 
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sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus 

kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di 

Indonesia. Isu gerakan separitis diberapa daerah yang meneriakan 

ketidakadilan pembangunan pembuktian hal tersebut. Apabila 

pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan 

kemakmuran yang didamba akan dapat tercapai
36

. 

c. Repricing (Pengaturan Harga) 

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi regulerent 

(mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur 

perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau 

mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, sosial, politik, 

budaya, pertahanan dan keamanan. Contoh nyata dalam fungsi ini 

adalah pemberlakuannya Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat 

atas barang-barang mewah, termasuk yang dikenakan pada 

komoditas minuman keras dengan tujuan mengurangi konsumsi 

masyarakat atas minuman keras. 

d. Representation (Legalitas Pemerintahan) 

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan “No 

taxation without representation”, dan di Amerika Serikat yang 
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berbunyi “texation without is ribbery” mengimplikasikan bahwa 

pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga 

negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari 

kesepakatan (mengenai pajak tidak diputuskan secara sepihak  

oleh penguasa tetapi merupakan kesempatan bersama dengan 

rakyat melalui perwakilan di parlemen). Beberapa penelitian 

menunjukan bahwa pemungutan pajak langsung (seperti pajak 

pengasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung (seperti 

pajak pertambahan nilai)
37

. 

Kenaikan pajak akan diikuti dengan pengurangan disposable 

income  yang akhirnya mengurangi konsumsi masyarakat. Meskipun 

pajak mengurangi konsumsi seseorang akibat berkurangnya 

disposable income tetapi untuk kepentingan masyarakat luas, 

pengenaan pajak tidak berarti mengurangi kesejahteraan seseorang. 

Dengan adanya pajak maka transfer penghasilan dari masyarakat yang 

mempunyai penghasilan lebih akan mengalir kepada masyarakat yang 

kurang, sehingga peran pajak sebagai alat pemerataan pembangunan 

dalam upaya menegakan keadilan dapat terlaksana. Pada posisi ini 

pajak dapat berfungsi lebih bersifat mengatur perekonomian. 
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b. Alokasi Pajak 

Pada hakikatnya prinsip utama dalam pengalokasian dana publik 

adalah peningkatan maslahat tertinggi. Khalifah Umar telah berani 

melakukan perubahan distribusi/ alokasi pendapatan yang diperoleh, 

dimana alokasi dana disesuaikan dengan jenis dana yang masuk. 

Secara umum, belanja negara dapat dikategorikan menjadi empat: 

a. Pemberdayaan fakir miskin dan mualaf. Dana ini pada umumnya 

diambil dari zakat dan ushr. 

b. Biaya rutin pemerintah. Dana ini pada umumnya diambil dari 

Kharaj, fa’i, jizyah, dan ushr. 

c. Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dana ini pada 

umumnya diambil pada dana lainnya, khums, dan sedekah. 

d. Biaya lainnya, sepeerti biaya emergency, pengurusan anak 

terlantar, dan sebagainya. Dana ini pada umumnya diambilkan dari 

waqf, utang publik, dan sebagainya
38

. 

Jadi pajak sangat berperan didalam meningkatkan pendapatan 

daerah yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi dalam 

suatu daerah sehingga kesejahteraan masyarakat akan terealisasi 

dengan adanya pembangunan yang merata. 

Adapun beberapa penggunaaan uang pajak menurut syariah, yaitu: 
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a. Pengeluaran negara karena kompensasi yang harus dibayar. 

Pengeluaran ini adalah biaya yang harus dibayar negara sebagai 

kompensasi atau hak orang-orang yang telah memberikan jasanya 

lalu mereka meminta upah atas jasanya. Jadi pengeluaran 

pemerintah wajib diadakan melalui pengumpulan pajak. 

b. Pembelajaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan 

kompensasi apapun. Pembelajaran kelompok ini diberikan untuk 

barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah 

dihasilkan. 

c. Pembelajaran adanya unsur keterpaksaan (darurat). Hak 

pembelajaran tidak didasarkan oleh harta, melainkan hak paten, 

baik saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut 

ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta 

tersebut tidak ada maka kaum muslimin diwajibkan untuk 

memenuhinya. 

Dalam APBN Republik Indonesia, mata anggaran pengeluaran 

(MAP) demikian ditelusuri tingkat kebutuhannya oleh masing-masing 

departemen. Pemerintah harus membuat peraturan yang lebih rinci 

tentang MAP yang bisa dibiayai dari dana pajak. MAP yang tidak 
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dibiayai dari pajak, dapat menggunakan sumber pendapatan lain, 

seperti Jizyah, ghanimah, laba usaha BUMN dan lain-lain
39

. 

6. Keadilan Dalam Distribusi 

Pemahaman mengenai distribusi pendapatan ini sangat penting, 

terutama dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk melihat 

berhasil atau tidaknya suatu pembangunan ekonomi, belum dapat hanya 

diukur berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan 

perkapita saja. Apabila artinya jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan 

pendapatan perkapita meningkat, namun distribui pendapatan yang tinggi 

sangat timpang, dimana penduduk kaya yang berjumlah sedikit lebih 

banyak menikmati kenaikan pendapatan tersebut, sementara penduduk 

miskin yang jumlahnya lebih banyak hanya sedikit mengalami perbaikan 

pendapatan. Dengan kata lain, dalam kondisi ketimpangan semacam itu 

penduduk yang merasakan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan ekonomi dan pendapatan perkapita tersebut hanyalah 

penduduk kaya yang jumlahnya sedikit, sementara penduduk miskin 

yang lebih banyak tidak mengalami perbaikan pendapatan
40

. 

Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak 

memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, 
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sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa 

dihindari dalam ekonomi islam. Keadilan dalam distribusi diartikan suatu 

distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-

norma fairness yang diterima secara universal. Keadaan sosial yang 

benar adalah keadaan memprioritaskan kesejahteraan, yang ditandai 

dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam 

sistem sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, 

dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang 

mendapatkan haknya berdasarkan hak-hak produksinya
41

. Keadilan 

merupakan kata sifat yang menunjukan perbuatan, perlakuan adil, tidak 

berat sebelah, berpegang kepada kebenaran, proporsional
42

. 

Konsep keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat 

mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar 

bagi masyarakat. Keadilan hukum adalah keadilan yang menempatkan 

semua orang dihadapan hukum dan perundang-undangan dalam posisi 

yang sama. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial 

seseorang, baik yang kaya ataupun miskin, pejabat atau rakyat biasa, 

terpelajar atau orang awam, dan tidak pula memandang warna kuliat serta 

perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya 
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sama
43

. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 

[4](58): 

                          

                             

(Q.S. An-Nissa: 58) 
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.”
44

 

 

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan 

tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadlian serta 

tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi pemerintah adalah agen 

dari Tuhan, atau Khalifatullah, untuk merealisasikan falah. Sebagai 

pemegang amanah Tuhan, ekstensi dan peran pemerintah ini memiliki 

landasan kokoh dalam Al-Qur’an dan Sunnah, baik secara eksplisit 

maupun implisit
45

. 

Ada dua prinsip keadilan dalam pajak, yaitu pertama prinsip 

benefit, yang menyatakan bahwa setiap orang harus dikenakan pajak 

sesuai benefit yang diperoleh individu dari program pengeluaran yang 
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dibiayai dari pajak. Kedua merupakan prinsip kesanggupan membayar 

yang dikenal dengan ability to pay principle dimana setiap individu 

dekenakan pajak sesuai dengan kemampuannya menanggung bebab 

pajak. Pajak dapat dikatakan adil apabila tingkat ketidakadilan distribusi 

penghasilan atau kekayaan dalam situasi setelah pengenaan pajak lebih 

rendah dari pada sebelum keadaan dikenakaan pajak
46

. 

7. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang 

memperilhatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat 

dilihat dari standar kehidpuan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat 

menujukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai 

kehidupan yang lebih baik yang meliputi: 

a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar 

seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. 

b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat penadapatan, pendidikan 

yang lebih baik, dan peningkatan etensi terhadap budaya dan nilai-

nilai kemanusiaan. 

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dan 

individu dan bangsa
47

. 
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Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi suatu Negara adalah 

tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat yang meningkat dari waktu 

kewaktu (welfare sustainability). Tujuan ini dicapai dengan segenap 

pemanfaatan sumber daya keuangan negara yang ada dan dibarengi 

dengan kebijakan pemerintah yang relevan. Didalam undang-undang 

1945 terdapat pasal yang dikenal dengan pasal ekonomi yaitu pasal 33 

yang berada dalam bab XVI UUD 1945 yang berjudul kesejahteraan 

sosial. Dengan demikian, semua kegiatan yang berorientasi pada 

penyelenggaraan perekonomian nasional dengan segala dinamikanya 

harus berujung pada kesejahteraan sosial
48

. 

Pembiayaan pemerintah daerah diperoleh dari pajak dan retribusi 

dari segenap lapisan masyarakat. Karena pemerintah wajib 

mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh 

seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi dalam pemberian 

pelayanan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan untuk menghasilkan 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi 

kepentingan masyarakat. Untuk itu, perencanaan harus ditetapkan secara 

jelas tujuan, sasaran hasil dan manfaatnya bagi masyarakat. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Huud ayat 61: 

 …            ... 

                                                             
48

 Timbul Hamonangan Simanjuntak., Op Cit., hal 131 



44 
 

 

(Q.S. Huud: 61) 

Artinya: “...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya...”
49

 

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya, Allah memulai 

penciptaan kalian dari tanah, dari tanah itulah diciptakannya Adam, dan 

manusia telah dipercayai oleh Allah sebagai Khalifah yaitu bertugas 

untuk memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep 

yang telah ditetapkan oleh yang menugaskan (Allah). 

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam pembangunan 

daerah sangat penting dalam upaya pemerintah daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah 

dijelaskan bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan 

dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan hal tersebt kebijakan 

desentralasi fiskal di Indonesia dapat ditunjukan untuk: 

a. Menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dalam konteks kebijakan 

ekonomi makro. 

b. Mengoreksi vertical imbalance, yaitu memperkecil ketimpangan yang 

tejadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang 

dilakukan dengan membesar taxing power daerah. 
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c. Mengoreksi horizontal imbalance, yaitu ketimpangan antara daerah 

dalam kemapuan keuangannya. 

d. Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan efesinsi dalam raangka 

peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan 

disektor publik.
50

 

Distribusi dalam islam sangat penting untuk dilakukan guna 

meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Baik dari segi 

keadilan distribusi dalam sistem pembangunan, pendapatan dan hal lain 

yang berpengaruh terhadap masyarakat lansung. 

B. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP) 

1. Pengertian dan Dasar Hukum PBB-PP 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat 

kontraprestasi, yang langsung dapat di tunjuk dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran umum. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan 

Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, 

dikuasi, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
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kawasan yang diginakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan 

dan pertambangan
51

. 

Keberadaan PBB-PP sebagai salah satu jenis pajak dapat 

dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan 

dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau 

badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat 

dari bumi dan bangunan tersebut. Oleh karena itu, wajar dan sudah 

sepantasnya apabila mereka yang memperoleh atas manfaat atau 

kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pelayanan pajak. 

Pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak 

gerak berupa bumi dan atau bangunan. Dalam hal ini yang dipentingkan 

adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan 

yang dijadikan subjek pajak tidak penting dan tidak mempengarui 

besarnya pajak. Oleh sebab ini disebut pajak objektif. Sebagai pajak 

objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak 

sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek 

pajak tidak mempengaruhi besarnya objek pajak
52

. 

PBB yang dialihkan menjadi pajak Kabupaten atau Kota hanya 

PBB sektor pedesaan dan Perkotaan, sementara PBB sektor perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan masih tetap pajak pusat. Tujuan dari 
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pengalihan PBB-PP menjadi pajak daerah sesuai UU Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (DPRD) adalahuntuk mrningkatkan total taxing power 

pada kabupaten atau kota, seperti: 

a. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah. 

b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk 

pengalihan PBB-PP dan BPHTB menjadi pajak daerah). 

c. Memberikan deskresi penetapan tarif pajak kepada daerah. 

d. Menyerahkan fungsi pajak sebagai insrumen penganggaran dan 

pengaturan pada daerah. 

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-

undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang No. 12 tahun 1994
53

. 

2. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

A. Subjek Pajak 

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh 

manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau 

memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda 

pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak. 
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2. Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam no. 1 yang 

dikenakan kewajiban membayar pajak menajdi wajib pajak. 

3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib 

pajaknya. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak 

sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak. Hal ini 

berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen pajak untuk 

menentukan subjek pajak wajib pajak, apabila suatu objek pajak 

belum jelas wajib pajaknya. 

4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3 

dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur 

Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak 

dimaksud. 

5. Bila keterangan yang bukan diajukan oleh wajib pajak dam no. 4 

disetujui, maka Direktur Jendral pajak membatalkan penetapan 

sebagai wajib pajak sebagaimana no. 3 dalam jangka waktu satu 

bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. 

6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur 

Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan 

disertai alasan-alasannya. 

7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya 

keterangan sebagaimana dalam no. 4 Direktur Jendral Pajak tidak 
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memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu 

dianggap disetujui
54

. Apabila Direktur Jendral Pajak tidak 

memberikan keputusan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal 

diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai 

wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan 

keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. 

B. Objek Pajak 

1. Yang dimaksud objek pajak adalah bumi dan bangunan. 

2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah 

pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan 

digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan 

perhitungan pajak yang terutang. 

Dalam menentukan klasifikasi bumi dan tanah diperlihatkan 

faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Letak 

b. Peruntukan 

c. Pemanfaatan 

d. Kondisi lingkungan dan lain-lain. 

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-

faktor sebagai berikut: 
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a. Bahan yang digunakan 

b. Rekayasa  

c. Letak 

d. Kondisi lingkungan.
55

 

C. Dasar Pengenaan PBB-PP 

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

2. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama 

Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat 

Gubernur/Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. 

3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-

rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP). 

4. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan Pemerintah 

dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. 

Pada dasarnya NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun demikian 

untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan 

mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai 

jual ditetapkan setahun sekali. 
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Dalam penetan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan 

mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota 

(Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan atas self 

assasment. Yang dimaksud (assasment value) adalah nilai jual yang 

dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu presentase 

tertentu dari nilai jual sebenarnya
56

. 

D. Manfaat PBB-PP 

Adapun manfaat dari PBB-PP untuk negara dan masyarakat seperti: 

1. Manfaat bagi negara: 

a. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran 

yangbersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk 

proyek produktifbarang ekspor).  

b. Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaranyang 

memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti 

pengeluaranuntuk pertanian, pendidikan, dan lain-lain). 

c. Membiayai pengeluaranyang tidak bersifat self liquiditing dan 

tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk bidang 

pariwisata dan penanggulangan bencana). 
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d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya 

adalahpengeluaran untuk membiayai pertahanan Negara atau 

perang). 

e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan 

datang misalnyapengeluaran untuk membuka lapangan kerja. 

 

2. Manfaat bagi masyarakat 

Pajak yang disetorkan oleh masyarakat akan dipergunakan 

untuk kesejahteraan masyarakat, dimana manfaat yang akan 

dirasakan oleh masyarakat seperti: 

a. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, 

sekolah, rumah sakit. 

b. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan 

hingga gaji-gaji. 

c. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak. 

d. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya. 

e. Dana Pemilu. 

f. Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya. 

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah 

daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja 

daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil 

ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas 

(subsidi)
57

.  

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran 

pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan 

suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan 

Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan daerah 

dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan atas desentralisasi
58

. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana 

penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di 

diaerah tersebut. 

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: 
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1) Hasil pajak daerah. 

2) Hasil retribusi daerah. 

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain, bagian laba, deviden, 

dan penjualan saham milik daerah) serta lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah (antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan 

juga jasa giro). 

b. Dan perimbangan, yaitu: 

1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber 

daya alam. 

2) Dana Alokasi Umum (DAU). 

3) Danan Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan dari 

APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai 

kebutuhan khusus. 

c. Pinjaman daerah. 

d. Lain-lain penerimaan yang sah antara lain hibah, dana darurat, dan 

penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dari sisi keuangan daerah yang berhasil adalah yang mampu 

meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa 
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meningkatkan biaya administrasi. Keberhasilan keuangan daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh: 

a. Perangkat lunak yaitu, peraturan, tatacara, dan petunjuk pelaksanaan 

harus sederhana, mudah dimengerti dan efektif dalam pelaksanaannya, 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberi dampak 

ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan 

masyrakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. 

b. Perangkat keras yaitu, personil, peralatan, dan sarana/prasarana yang 

diperlukan memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

c. Wajib pajak, diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran, dan 

disiplin pajak. 

d. Kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi, politik pembangunan 

harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat dibidang sosial, 

ekonomi dan politik. 

1) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipisahkan) 

oleh wajib pajak membayar menurut peraturan dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang gunanya adlah untuk membiayai pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas pemerintah
59

. Adapun ciri-ciri pajak daerah 
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berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, sebagai 

berikut: 

a) Pajak merupakan kontribusi wajib pajak warga negara 

Berdasarkan PP 46 tahun 2013, setiap orang memiliki kewajiban 

untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga 

negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. 

b) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara 

Seseorang yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat 

objektif, maka wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam undang-

undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak 

membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman 

sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. 

c) Warga negara tidak mendapat imbalan langsung 

Pajak berbeda dengan retribusi, pajak merupakan salah satu 

saranan pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar 

pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat 

pajak yang dibayar, yang akan anda dapatkan berupa perbaikan jalan 

raya, fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, dan lain-lain. 

 

d) Berdasarkan Undang-undang 
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Pajak diatur dalam undang negara. Ada beberapa undang-undang 

yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran dan 

pelaporan pajak. 

2) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan 

disesuaikan dengan pemakaian usaha atau jasa yang diberikan oleh 

pemerintah. Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a) Retribusi yang dikenakan kepada jasa umum. 

b) Retribusi yang dikenakan kepada jasa usaha. 

c) Retribusi yang dikenakan kepada jasa perjanjian tertentu.
60
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BAB III 

PENYAJIAN DATA  

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan diresmikan pada tanggal 

2 November 2007, ditandai dengan dilantiknya Penjabat Bupati 

Pesawaran oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, 

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 

umum, daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah”. Selain 

itu pasal 27 ayat (2) juga menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai 

kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
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kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada DPRD, atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah selama satu tahun anggaran.  

Bagi daerah otonom baru mengacu kepada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan 

Daerah kepada masyarakat, menyatakan Kepala Daerah otonom baru 

menyusun dan menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 

dan melalui Gubernur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.  

Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan struktur dan 

mekanisme pemerintahan daerah yang mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

yang telah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran dan 

telah terbentuknya DPRD Kabupaten Pesawaran. 

2. Letak Geografis Kabupaten Pesawaran 

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak diantara 104,92º – 

105,34º Bujur Timur (BT) dan 5,12º – 5,84º Lintang Selatan (LS). 

Kabupaten Pesawaran dengan luas Wilayah 117.377 Ha atau 1.173,77 
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km². dari luas keseluruhan Kabupaten  Pesawaran tersebut. 13.859 Ha 

sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 83.457 Ha merupakan 

lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan 

sawah yang terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman 

padi dalam setahun. Sedangkan jenis lahan bukan sawah terbanyak 

adalah tagal/kebun. Pada awalnya terbentuknya Kabupaten Pesawaran 

terdapat tujuh wilayah kecamatan, seiring dengan peningkatan pelayanan 

keperintahan di Kabupaten Pesawaran telah berkembang menjadi 11 

kecamatan. Secara terperinci, batas-batas wilayah Kabupaten Pesawaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan 

Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah.  

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung  Kecamatan 

Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus  

c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Kecamatan 

Ambarawa, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu. 

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan dan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar 

Lampung. 
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Sumber daya alam Kabupaten Pesawaran cukup melimpah 

mencangkup deposit bahan tambang, sumber daya air serta sumber daya 

alam lainnya. Selain itu juga mempunyai potensi wisata yang terbentang 

disepanjang pesisir Teluk Lampung
61

 

3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (DISPENDA) 

Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran yang terbentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Pesawaran. Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran merupakan salah 

satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Dinas 

Pendapatan Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Pesawaran dibidang 

pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pesawaran mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah 

b. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pendapatan daerah 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah 

                                                             
61 Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Analisis Potensi Pendapatan 

Daerah Kabupaten Pesawaran, 2016. 
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pesawaran sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan 

Kabupaten Pesawaran, mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

a. Pemberian bimbingan, pembinaan dan penyelenggaraan koordinasi 

teknis bidang pendapatan daerah 

b. Pelaksanaan penyuluhan penerimaan pendapatan daerah 

c. Pelaksanaan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokok 

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendapatan 

daerah 

e. Pelaksanaan bidang pendaftaran dan pendapatan wajib 

Pajak/Retribusi Daerah 

f. Menetapkan besarnya pajak dan retribusi daerah 

g. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan verifikasi bidang 

pendapatan daerah 

h. Pelaksanaan tugas dibidang penagihan dan penggalian sumber 

pendapatan daerah 

i. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengadministrasian dan 

penagihan PBB dan BPHTB 

j. Pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi 

daerah 
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k. Pengelolaan pendapatan dari sumber penerimaan bagi hasil pajak 

dan bagi hasil bukan pajak.
62

 

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas 

Pendapatan Kabupaten Pesawaran juga telahmenetapkan Visi dan Misi-

nya sebagai berikut : 

Visi : 

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendapatan 

yang Profesional menuju Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang Sehat 

dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Amanah 

dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Daerah”. 

Misi : 

a. Mewujudkan Koordinasi yang baik dan handal antara Dinas/Instansi 

pengelola penerimaan Daerah. 

b. Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Daerah demi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran 

dengan tidak memberikan beban ekonomi tinggi kepada masyarakat. 

c. Mewujudkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber 

pendapatan Daerah. 

d. Mewujudkan Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur 

Daerah dibidang Pendapatan 
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Daerah Kabupaten Pesawaran, 2016. 
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e. Menyajikan Laporan Penerimaan Daerah yang transparant, akurat 

dan akuntabel. 

f. Menyelenggarakan Sosialisasi, bimbingan dan pembinaan kepada 

masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah. 

g. Menyelenggarakan Pengelolaan pendapatan daerah secara efektif 

dan efisien.
63

 

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas PendapatanKabupaten 

Pesawaran yang berkedudukan di Kecamatan Gedong Tataan dipimpin 

seorang Kepala Dinas yaitu Bapak Miryan Fauzi, S.Pd.iyang mempunyai 

tugas pokok antara lain: memimpin Dinas Pendapatan sesuai tupoksi dan 

kewenangan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Dinas 

Pendapatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdayaguna dan 

berhasil guna melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang 

pendapatan daerah dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk kelancaran tugas dibidang pendapatan daerah. 
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B. Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Gambaran umum tentang kontribusi laju pertumbuhan PBB-PP 

terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Pesawaran 

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan didaerah diperlukan penyediaan fasilitas sumber-sumber 

pembiayaan, yang salah satunya melalui pengahasilan pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Upaya meningkatkan 

penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan 

peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan peningkatan 

jumlah objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

dikabupaten Pesawaran, melalui Undan-undang No 12 Tahun 1994 

tentang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan perkotaan. 

Subjek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terdapat 

dikabupaten Pesawaran meliputi: 

a) Orang atau badan yang memiliki bumi (tanah), 

b) Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi (tanah), 

c) Orang atau badan yang memiliki bangunan, dan 

d) Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bangunan. 

Dengan demikian subjek pajak dapat dipahami  semua orang atau 

badan usaha yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan yang 

memperoleh manfaat atas kepemilikannya tersebut. Apabila seseorang 
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atau badan usaha telah memiliki dan memperoleh manfaat atas bumi dan 

bangunan maka ia wajib untuk menunaikan pajaknya dan wajib bagi 

negara untuk menarik pajak kepada mereka. Apabila mereka tidak 

menunaikan pajaknya, maka pemerintah dapat secara paksa untuk 

menariknya. 

Sedangkan objek pajak PBB-PP adalah bumi dan banguan. Bumi 

adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut 

wilayah Indonesia. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau 

diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, termasuk dalam 

pengertian bangunan. 

Dengan demikian objek pajak PBB-PP di Kabupaten Pesawaran 

dapat berupa: 

a) Bumi (tanah) contoh: sawah, ladang, tanah rawa dan lain-lain 

b) Bangunan contoh: pertokoan 

c) Bumi dan bangunan contoh: rumah tinggal, gedung kantor, toko, dan 

lain-lain. 

2. Target dan Realisasi penerimaan PBB-PP dan PAD Kabupaten 

Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran memiliki target pendapatan dari sektor PBB-

PP yang tiap tahun nya mengalami kenaikan target pendapatan, namun 
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pencapaian target penerimanaan selalu dapat terealisasi sesuai dengan 

terget yang telah ditetapkan. Target dan realisasi penerimaan dari sektor 

PBB-PP dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Data Laporan Realisasi PBB-PP 

Tahun Target Realisasi % 

2012 14.550.228.000,00 11.279.917.356,00 77,52 

2013 12.037.200.721,00 15.335.072.329,00 127,40 

2014 2.682.302.000,00 1.770.358.406,00 66,00 

2015 2.700.000.000,00 1.790.454.987,00 66,31 

2016 3.500.000.000,00 3.605.385.408,00 103,01 

Sumber: DISPENDA Kabupaten Pesawaran 2017 

Tabel diatas merupakan data target dan realisasi pajak bumi dan 

bangunan kabupaten Pesawaran yang sudah dicapai dalam kontribusi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran. Data target 

dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran yang harus 

dicapai dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Data laporan realisasi PAD 

Tahun Target Realisasi % 

2012 14.715.956.000,00 25.710.883.650,18 174,71 
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2013 21.198.863.735,00 25.933.059.036,15 112,33 

2014 31.569.771.251,35 36.482.436.458,71 115,56 

2015 38.677.844.000,00 37.060.018.724,80 95,82 

2016 53.493.336.600,00 41.956.844.582,55 78,43 

Sumber: DISPENDA Kabupaten Pesawaran 2017 

Tabel diatas merupakan data target dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pesawaran yang tiap tahun nya mengalami fluktuasi 

dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran 

yaitu salah satu nya dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Kontribusi yang dapat diberikan oleh PBB-PP terhadap pendapatan 

asli daerah dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Presentase Kontribusi BPP-PP terhadap PAD kabupaten Pesawaran 

Tahun PBB-PP PAD % 

2012 11.279.917.356,00 25.710.883.650,18 43, 87 

2013 15.335.072.329,00 25.933.059.036,15 59,13 

2014 1.770.358.406,00 36.482.436.458,71 4,85 

2015 1.790.454.987,00 37.060.018.724,80 4,83 

2016 3.605.385.408,00 41.956.844.582,55 8,59 

Sumber: DISPENDA Pesawaran Data diolah 2017 
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Tabel diatas merupakan data yang memperlihatkan kontribusi 

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pesawaran. 

Kontribusi yang diberikan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan 

2015 merupakan tahun yang memberikan kontribusi yang sangat kecil 

dimana pada tahun 2014 PBB-PP memberikan kontribusi sebesar 4,85% 

dan pada tahun 2015 sebesar 4,83%. Adapun mengapa terjadi penerunan 

tersebut dikarenakan dipidahkannya kewenangan penarikan PBB-PP dari 

pusat menjadi ke daerah dan karena ada faktor lainnya. 
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ANALISIS DATA  
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A. Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Pesawaran 

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Lampung yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten 

Lampung Selatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah 

dan pembangunan di daerah diperlukan penyediaan fasilitas sumber-sumber 

pembiayaan, yang salah satunya adalah melalui penghasilan pembayaran 

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 

Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1994, PBB-PP adalah pajak 

yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan 

ketentuan diatas maka dapat dipahami bahwa objek pajak bumi bangunan 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12 

Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang N0.12 

Tahun 1994, yaitu: 

“ yang menjadi objek pajak adalah bumidan/atau bangunan.” Pengertian 

bumi dan/atau bangunan sebagaimana tertuang dalam pas 1 atayt (1) dan (2) 

adalah: 

1) Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya 
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2) Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara 

pada tanah dan/atau perairan. Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada Bab 

II tentang Objek Pajak Bumi Bangunan. 

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa objek Pajak 

Bumi Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang apabila dipahami 

secara menyeluruh meliputi permukaan bumi yang segala yang ada 

dibawahnya seperti sawah, ladang, tambang dan lain-lain, segala yang 

melekat diatas tanah atau perairan seperti kontruksi  bangunan, hotel, 

perusahaan, rumah, dan lain-lain. 

Subjek Pajak Bumi Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang 

secara nyata: 

a) Mempunyai suatu hak atas bumi, 

b) Memperoleh manfaat atas bumi, 

c) Memiliki bangunan, 

d) Memperoleh manfaat atas bangunan. 

Dengan demikian subjek pajak dapat dipahami semua orang atau badan 

usaha yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan dan memperoleh 

manfaat atas kepemilikannya tersebut. Apabila orang atau badan usaha telah 

memiliki dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan maka wajib 

untuk menunaikan pajaknya dan wajib bagi negara untuk menarik pajak bagi 



72 
 

mereka. Apabila mereka tidak menunaikan pajaknya, maka pemerintah dapat 

secara paksa menariknya. 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bentuk dan bukti 

perwujudan kegotong royongan masyarakat wajib pajak dalam pembiayaan 

Negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya 

target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi Bangunan 

yang merupakan salah satu pajak terbesar di Kabupaten Pesawaran.  Maka 

dari itu Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran yang sangat penting 

terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

Pasal 79 Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang 

dapat diukur dengan mata uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan 

masyarakat baik berupa hasil pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik 

daerah dan pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain yang sah. 

Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan mengalami pertumbuhan 

yang positif dan kecenderungan nya meningkat. Sebaliknya jika terjadi 

pertumbuhan negative maka hal tersebut menunjukan terjadinya penurunan 

kinerja pendapatan. Adapun laju pertumbuhan PBB-PP dapat dilihat pada table 

berikut:  
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Tabel 4.1 

Laju Pertumbuhan PBB-PP 

Tahun Realisasi PBB-PP (Rp) Pertumbuhan (%) 

2012 11.279.917.356,00 - 

2013 15.335.072.329,00 35,95 

2014 1.770.358.406,00 -88,45 

2015 1.790.454.987,00 1,13 

2016 3.605.385.408,00 101.36 

Sumber: DISPENDA Kabupaten Pesawaran data diolah 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika pertumbuhan PBB-PP dari 

tahun 2012-2106 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Pada tahun 2014 

terhitung PBB-PP mengalami penurunan dari jumlah penerimaan yaitu sebesar 

-88, 45%. Sedangkan pada tahun 2016 laju pertumbuhan PBB-PP mengalami 

kenaikan sebesar 32,11%. Penerimaan yang tidak stabil sangat berpengaruh 

pada pendapatan daerah karena PBB-PP merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang cukup besar. 

Berdasarkan ketentuan dan definisi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa PAD adalah sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi 

daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk pemungutan Pajak, 

Retribusi, BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. 

Setelah data terkumpul maka akan diuraikan untuk mengetahui 

Kontribusi Laju pertumbuhan PBB-PP terhadap PAD. 
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Tabel 4.1 

Presentase Kontribusi PBB-PP terhadap PAD Kabupaten Pesawaran 

Tahun PBB-PP PAD % 

2012 11.279.917.356,00 25.710.883.650,18 43, 87 

2013 15.335.072.329,00 25.933.059.036,15 59,13 

2014 1.770.358.406,00 36.482.436.458,71 4,85 

2015 1.790.454.987,00 37.060.018.724,80 4,83 

2016 3.605.385.408,00 41.956.844.582,55 8,59 

Sumber: DISPENDA Pesawaran Data diolah 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Pajak Bumi Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan mempuyai peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya berkisar 

minimal 4,83% sampai 43,87%. 

Pada lima tahun terakhir periode 2012-2016 mengalami fluktuasi, yang 

dapat dilihat pada tahun 2012 kontribusi PBB-PP terhadap PAD yaitu sebesar 

43,87%, pada tahun 2013 mengalami kenaikan yaitu sebesar 59,13%, dan 

pada tahun 2014 mengalami penuruan yang sangat jauh dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 4,85%, kemudian pada tahun 2015 mengalami 

penurunan 2% yaitu sebesar 4,83% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan 

yaitu sebesar 8.59%. Dalam keadaan seperti ini PBB-PP belum memberikan 
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kontribusi yang besar terhadap PAD meskipun tiap tahunnya masyarakat 

memiliki tanah bangunan yang bertambah , keadaan tersebut dikarenakan 

beberapa sebab yang salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam membayar  pajak. 

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak nasional 

yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu  dijaga agar 

kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil dan sejalan dengan 

sistem perpajakan nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut penerimaan 

pajak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat pajak bagi 

masyarakat Kabupaten Pesawaran adalah untuk mebiayai dan melaksakan 

tugas pembangunan, maka yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dari penerimaan daerah yang 

didalamnya terdapat PAD yang sumbernya diperoleh dari pajak yang 

khususnya PBB-PP dapat memberikan kontribusi terhadap anggaran yang 

ditetapkan untuk kesejahteraan sosial. Tinggi rendahnya kontribusi PAD 

dalam bidang PBB-PP tergantung dari optimalisasi penerimaan PAD bidang 

pajak, atau karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan proporsi  

anggaran dalam pembangunan daerah. Seperti kita ketahui bahwa pajak 

adalah iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan Undang-undang 

(yang dapat dipaksakan). 
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Kontribusi terhadap PAD bukan hanya bersumber pada pemasukan 

PBB saja melainkan dari pemasukan pajak lainya seperti retribusi daerah dan 

pajak lainnya yang sah. Dalam perhitungan yang dilakukan dalam penelitian 

ini mengukapkan bahwa dari data yang ada PBB-PP dari tahun ke tahun 

mengalami perubahan. Dalam segi kontribusi PBB-PP mengalami fluktuasi, 

hal ini dikarenakan adanya kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan 

PBB-PP sehingga hal tersebut berdampak pada kontribusi yang diberikan 

PBB-PP terhadap PAD. Adapun kendala- kendala dalam penarikan PBB-PP 

adalah sebagai berikut: 

a. Wajib pajak tidak ditemukan 

Dalam hal ini wajib pajak tidak ditemukan dikarenakann beberapa 

sebab seperti wajib pajak sudah pindah, berpindah nya kepemilikan tanah 

dan bangunan dan tidak ada laporan kedinas sehingga pihak dinas tidak 

dapat menemukan wajib pajak jika sudah terjadi seperti ini maka pajak 

akan dihapuskan dan tanah atau bangunan tersebut akan menjadi milik 

pemerintah. 

b. Data SPPT tidak valid 

Data SPPT tidak valid dikarenakan adanya kesalahan pendataan 

dari pihak pendata pajak itu sendiri sehingga yang nanti nya ada ketidak 

sesuaian data atau data tidak valid, dari kesalahan tersebut dapat 
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mengakibatkan terjadinya kegandaan wajib pajak sehingga wajib pajak 

tidak mau membayar pajak bumi bangunan tersebut. 

Tabel 4.2 

Data WP PBB-PP periode 2012-2016 

Tahun Jumlah WP PBB-PP Jumlah WP PBB-PP yang 

bayar 

2012 143.547 89.572 

2013 143.775 99.457 

2014 143.914 73.555 

2015 144.072 80.239 

2016 142.611 106.036 

Sumber: DISPENDA Kabupaten Pesawaran 

Dari data diatas bahwasannya jumlah WP PBB-PP yang bayar tiap 

tahunnya mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2014 adalah tahun  

terendah masyrakat dalam membayar PBB-PP. 

Adapun beberapa faktor atau sebabyang membuat masyarakat tidak 

mau membayar pajak yaitu: 

1. Faktor ekonomi, Sedikitnya penghasilan yang didapat sementara 

kebutuhan melunjak. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat 

fundamental dalam hal melaksakan kewajiban. Masyarakat tidak akan 

menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika 

nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang 
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sebenarnyamereka peroleh secara rutin, tingkat pendapatan seseorang 

dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran 

dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. 

2. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah, dalam hal kesadaran wajib 

pajak akan pentingnya membayar pajak ada beberapa faktor yang cukup 

menonjol dalam menyadarkan wajib pajak seperti: 

a. Kepemimpinan 

Dalam gaya kepemimpinan, lurah memiliki tanggung jawab 

yang dapat merealisasikan setiap keputusan atau kebijakan yang 

dibuatnyadan juga memiliki sistem komunikasi yang baik.Sistem 

komunikasi tersebut antara lain: 

1) sistem komunikasi lurah dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam hal pembayaran PBB-PP. 

2) Sistem komunikasi lurah sebagai stabilisator (unsur penengah 

antara masyarakat dengan pemerintah). 

3) Sistem komunikasi lurah sebagai fasilisator (mempermudah, 

memperlancar kegiatan masyarakat). 

Setiap kepemimpinan harus menggunakan power atau 

kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan 

seorang pemimpin (lurah)untuk membina dukungan yang baik dan 

berkomunikasi untuk menjelaskan pentingnya kesadaran membayar 
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pajak sehingga akan menjadi kesatuan masyarakat yang kompak dan 

patuh akan peraturan. 

Jadi dapat kita ketahui bahwasannya hubungan antara gaya 

kepemimpinan dengan kesadaran masyarakat membayar PBB-PP 

didalamnya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain, karena jika gaya kepemimpinan sudah baik maka akan 

berdampak juga terhadap kesadaran masyarakat itu sendiri. 

Pada prakteknya dalam Kepemimpinan masyarakat Kabupaten 

Pesawaran jika dilihat dari dua faktor memiliki dua sisi yang berbeda 

yaitu pada sisi kualitas pelayanan pajak di masyarakat sudah cukup 

baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi pemberian motivasi masih sangat 

kurang. Sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran akan 

wajib membayar pajak. 

b. Kualitas pelayanan 

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain 

dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal agar tercipta. Apabila jasa dari suatu instansi tidak 

memenuhi harapan pelanggan, berarti jasa pelayanan tidak 

berkualitas. Jika proses pelayanan tidak memenuhi harapan 

pelanggan, seperti berbelit-belit (tidak sederhana), berarti mutu 

pelayanannya kurang.  
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Kepuasan dan keberhasilan Salah satu upaya dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan 

yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas 

pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib 

pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam 

bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat 

pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus 

diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas 

pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan 

kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan yang  

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran 

untukmeningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam 

bidang perpajakandilakukan dengan suatu strategi, yaitu dengan 

caraaparat Pajak terjun langsung kelapangan untuk melakukan 

penarikan PBB-PP yang dibantu oleh aparat Desa sehingga dalam 

kinerja aparat tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam 

membayar pajak.  

c. Motivasi 

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak 

mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang 



81 
 

berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Perilaku individu atau kelompok sangat dipengaruhi oleh 

motivasi. Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan 

mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap 

intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis) dan 

kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif).   

Pada Kabupaten Pesawaran pemberian motivasi diberikan 

melalui aparat-aparat desa dalam bentuk sosialisasi, yang nantinya 

aparat-aparat desa tersebut menyampaikan kembali kepada 

masyarakat. Aparat desa memiliki peranan sangat penting dalam 

menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, jika 

aparat desa tersebut aktif dalam memberikan motivasi akan 

pentingnya membayar pajak maka kesadaran wajib pajak akan 

semakin meningkat. 

Pada prakteknya di masyarakat Kabupaten Pesawaran dalam 

memberikan motivasi mengenai kepatuhan membayar pajak masih 

sangat kurang sehingga masyarakat belum mengetahui akan 

pentingnya membayar pajak. Dalam penagihan pajak aparat desa  

memang telah melakukan penagihan dengan cara turun langsung 

kerumah-rumah wajib pajak, akan tetapi aparat desa tidak 
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memberikan motivasi kepada wajib pajak sehingga kesadaran 

masyarakat untuk membayar pajak masih sangat kurang.Dengan 

diberikannya motivasi kepatuhan membayar pajak kepada masyarakat 

akan membantu menumbuhkan rasa kesadaran diri mengenai 

pentingnya membayar pajak.  

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak dijaga 

agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan 

sistem perpajakan nasional. Hasil penerimaan PBB-PP yang diterima oleh 

daerah merupakan pendapatan daerah dan setiap tahunnya harus 

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Adapun penggunaannya diselaraskan dengan pembangunan nasional, yang 

diarahkkan untuk kepentingan masyarakat didaerah yang bersangkutan. 

Dengan penggunaan seperti ini diharapkan akan merangsang masyarakat 

daerah tempat objek pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar 

pajak. Kesadaran untuk membayar PBB-PP ini akan mencerminkan sifat 

kegotongroyongan rakyat dalam pembiaayaan pembangunan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut penerimaan pajak dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Manfaat pajak bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk 

membiayai dan melaksakan tugas pembangunan yang berkaitan langsung 

dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan 

infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.  



83 
 

Oleh karena itu, dari peneriman daerah yang didalamnya terdapat PAD 

yang sumbernya diperoleh dari pajak khususnya pada PBB-PP dapat 

memberikan kontribusi terhadap anggaran yang ditetapkan untuk 

kesejahteraan sosial. Tinggi rendahnya kontribusi PBB-PP terhadap PAD 

tergantung dari optimalisasi penerimaan PAD bidang pajak, karena kebijakan 

pemerintah dalam menetapkan proporsi anggaran dalam pembangunan 

daerah. Seperti kita ketahui bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan 

dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

B. Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP terhadap PAD dalam perspektif 

Ekonomi Islam 

Pajak merupakansalah satu alat retribusi kekayaan dalam ekonomi 

islam selain zakat, sedekah waqaf dan warisan. Distribusi kekayaan dilakukan 

sebagai usaha untuk mencegah kosentrasi kekayaan agar tidak beredar pada 

orang kaya saja. 

Dalam Ekonomi Islam memang tidak ada rujukan secara eksplisit 

tentang PBB-PP, yang ada hanya pajak bumi yang dikenal dengan Kharaj. 

Dilihat dari  objeknya, baik itu PBB-PP maupun Kharaj memiliki objek yang 

sama, yaitu tanah. Namun, pada PBB-PP objeknya ditambah dengan 

bangunan. PBB-PP dikenakan kepada seluruh masyrakat yang memiliki tanah 
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dan bangunan. Bumi/tanah merupakan salah satu sumber  produksi dan 

bangunan merupakan salah satu jenis kekayaan produktif sehingga kedua 

merupakan objek dari distribusi kekayaan. Salah satu cara untuk 

mendistribusikan kekayaan tersebut adalah dengan memungut pajak dari 

kekayaan yang dimiliki masyarakat dan hasil dari pajak tersebut digunakan 

untuk kepentingan  masyrakat. Lain halnya dengan Kharaj yang hanya 

dikenakan bagi non-muslim maupun muslim sebagai biaya sewaatas tanah 

yang dimiliki negara islam karena telah menaklukan wilayah tersebut. Dan 

Kharaj dibayarkan saat panen dengan mempertimbangkan kemampuan dari 

tanah tersebut. 

Salah satu sumber penerimaan negara islam adalah zakat dan sasaran 

penggunaan dana zakat hanya terbatas pada delapan asnaf yang telah 

ditentukan Al-Qur’an. Oleh karena itu, keperluan pembangunan infrastruktur  

seperti untuk pembangunan jembatan, perbaikan jalan, pengairan, dan lain 

sebagainya harus dibiayai dari sumber lain diluar zakat. 

Mengenai pendapatan Negara selain zakat Allah SWT telah 

menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh 

ulil amri, misalnya Jizyah, Fay’i, Kharaj, dan Ushr (Bea Cukai). 

a. Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara 

islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan 
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kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Jadi jizyah 

tersebut diambil akibat kekufuran mereka. 

b. Fa’i berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum fa’i 

menunjukan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. 

Fa’i disebut pendapatan penuh Negara karena Negara memiliki otoritas 

penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk 

kebaikan umum masyarakat. 

c. Kharaj adalah  pajak tas tanah atau hasil tanah, dimana para wilayah 

taklukan harus membayar kepada Negara islam.  

d. Ushr (Bea Cukai) Dikalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% 

pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk 

zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana 

zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedagang-pedagang kafir yang 

memasuki wilayah islam karena membawa barang dagangan. Objek bea 

cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah pabean 

islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan 

untuk kepentingan umum Negara secara luas 

Disamping pendapatan lain (sekunder), yang merupakan ijtihad para 

khalifah berupa sitaan atau denda sebagai sanksi-sanksi atas pelanggaran 

hukum, seperti Ghulul, sogok, hadiah/hibah, komisis, uang korupsi, dan 

denda yang harus disetorkan kepada negara. 
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Sunnah Rasul-Nya dan sunnah Khulafarrasyidin sudah begitu jelas dan 

banyak yang mencotohkan bagaimana cara negara memperoleh pendapatan. 

Dalam sistem Ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati 

oleh Ulil Amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara, yaitu: 

a. Harus ada nash yang memerintahkannya 

Setiap pendapatan dalam negara islam harus diperoleh sesuai 

dengan hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-

hukum syara’. Prinsip kebijakan penerimaan negara yang pertama adalah 

harus adanya nash yang memerintahkannya, sebagaiamana firman Allah 

SWT dalam surah Al-Baqarah [2](188): 

                     

               

 (Q.S. Al-Baqarah:188) 
 

 

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”
64

 

Selain harta yang telah difardukan oleh Allah SWT . sebagai 

pendapatan harta lain secara mutlak tidak boleh diambil. Sebab, tidak 

diperbolehkan sedikitpun mengambil harta orang muslim, selain dengan 

cara yang hak menurut syara’. 

                                                             
64

Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 30 
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Jika dikaitkan dengan PBB-PP dan dlihat dari subjeknya PBB-PP 

ini jelas bertentangan dengan syariat, karena kaum muslim ikut 

dibebankan atas tanah/bangunan yang mereka miliki, tempati, atau 

manfaatkan, padahal mereka adalah pemilik dari bumi dan/atau bangunan 

tersebut. Bumi bahkan sudah diwariskan kepada kaum muslim, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab [33](27): 

                          

        (Q.S. Al-Azhab: 27) 

Artinya: “Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah 

dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu 

injak.Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.”
65

 
 

Jika dikaitkan dengan kharaj, maka indonesia bukanlah tanah 

kharajiyah, yang ditaklukan dengan peperangan, sehingga warga muslim 

atas tanah itu tidak wajib membayar Kharaj. Khalafah Umar Bin Khattab 

pun pernah melarang pengenaan kharaj terhadap kaum muslim. Semua 

potensi pajak yang ada pada tanah dan/atau bangunan sudah tercakup 

dalam zakat, baik hasil berupa materi seperti buahnya, maupun berupa 

jasa hasil penyewaan lahan. 

 

                                                             
65

Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 422 
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b. Harus ada pemisah muslim dan non muslim 

Islam membedakan antara subjek Zakat dan Pajak Muslim dengan 

Non Muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum muslim, dan 

hanya dipergunakan untuk kepentingan kaum muslim. Dan kepada Non 

Muslim dipungut Jizyah atau Kharaj. Bagi kaum muslim, pembayaran 

zakat dan pajak akan bernilai ibadah, sebaliknya bagi non muslim, ia 

bernilai kehinaan karena kekafiran mereka. 

c. Hanya golongan kaya yang menanggung beban 

Prinsip kebijakan yang ketiga adalah sistem zakat dan pajak yang 

harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang 

mempunyai kelebihan memikul beban utama.  

Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi 

dari kebutuhan, bukan melebihi keinginannya, apalagi melebihi 

syahwatnya. Yang menjadi prinsip penting adalah bahwa sumber 

penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun non muslim.  

Dalam hal ini pada kenyataan nya tidak ada pemisah antara yang 

kaya dan yang miskin. Seperti pembayaran PBB-PP baik orang kaya 

maupun orang miskin dibebankan membayar pajak, karena kewajiban 

pajaknya melekat pada objeknya yaitu bumi dan/atau bangunan.. 

misalnya, sebuah rumah type 36/120 M2, yang dihuni beberapa kepala 

keluarga, dengan profesi guru, pedagang, buruh, karyawan swasta, dan 
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lain-lain. Meskipun berbeda penghasilan mereka, namun tetap dikenakan 

PBPP-PP yang sama. Padahal mereka membayar PBB-PP bukan dari 

hasil bumi dan/atau bangunan tersebut, melainkan dari gaji/ penghasilan 

atau harta mereka. 

d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum 

Dengan adanya tuntunan kemaslahatan umum, yang mesti 

didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu 

(darurat), ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan tersebut, besar 

kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar 

tuntutan inilah, negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan 

tambahan. 

Jika dilihat pada prinsip diatas maka dalam Islam tidak diperbolehkan 

adanya penarikan PBB-PP karena Kharaj berbeda dengan PBB-PP. Dapat 

kita ketahui bahwasannya kharaj adalah tanah yang ditaklukan dalam 

peperangan sehingga warga muslim atas tanah itu tidak wajib membayar 

kharaj. Tetapi jika kita lihat dari segi kemaslahatan umummaka pajak sangat 

memberikan kemaslahatan dari pada kemudharatan bagi Negara maupun 

masyarakat sehingga penarikan PBB-PP itu sendiri diperbolehkan dipungut 

dari masyarakat. Adapun manfaat dari PBB-PP untuk negara dan masyarakat 

seperti: 
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3. Manfaat bagi negara: 

a. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran 

yangbersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk 

proyek produktifbarang ekspor).  

b. Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaranyang memberikan 

keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaranuntuk 

pertanian, pendidikan, dan lain-lain). 

c. Membiayai pengeluaranyang tidak bersifat self liquiditing dan tidak 

reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk bidang pariwisata 

dan penanggulangan bencana). 

d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya 

adalahpengeluaran untuk membiayai pertahanan Negara atau perang). 

e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang 

misalnyapengeluaran untuk membuka lapangan kerja. 

4. Manfaat bagi masyarakat 

Pajak yang disetorkan oleh masyarakat akan dipergunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat, dimana manfaat yang akan dirasakan oleh 

masyarakat seperti: 

a. Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, 

rumah sakit. 
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b. Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan 

hingga gaji-gaji. 

c. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak. 

d. Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya. 

e. Dana Pemilu. 

f. Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya. 

Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan 

rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat 

dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau 

pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal 

dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang 

sangat dibutuhkan masyarakat dan juga untuk membantu usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian 

jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat 

dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan 

pembangunan. Selain itu, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi 

pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang 

lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh 

karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk 

tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya 
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kesenjangan ekonomi dan social yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi 

secara maksimal. 

Realisasi Penerimaan PAD dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan 

Islam dimana pajak sebagai sumber  Pendapatan Daerah yang dapat 

memberikan perubahan bagi mayarakat tanpa ada pihak yang dirugikan 

sehingga tanggung jawab pemeerintah didalam pencapaian muqasid (falah) 

dapat terealisasi secara efektif. 

Dalam sejatinya pemerintah Kabupaten Pesawaran sudah adil dalam 

masalah kemaslahatan umum, karena pemerintah sudah mampu menyediakan 

fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat gunakan seperti salah satu 

contohnya yaitu penyediaan pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan 

keamanan. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Huud ayat 61: 

…          ... 

 

(Q.S. Huud: 61) 

Artinya: “...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya...”
66

 

 

Dalam hal penerimaan Pemerintah daerah juga telah melakukan 

beberapa upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari 

sektor pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, diantaranya: 

                                                             
66
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1. Mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan melalui aparat-aparat 

setempat yang terdapat di Kabupaten Pesawaran. 

Secara umum sosialisasi dapat diartikan sebagai proses diamana 

manusia mempelajari peraturan maupun norma-norma yang berlaku pada 

masyarakat tempat tinggal sehingga nantinya dapat melakukan perannya 

sebagai anggota masyarakat tersebut. Bagi seorang muslim pengertian 

sosialisasi dalam islam disarankan agar proses sosialisasi dalam 

masyarakat mengacu pada aturan-aturan agama islam yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. 

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya 

membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur 

daerah.Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur 

pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi–sanksi 

yang diberikan apabila ada penyimpanan dilapangan sehingga 

masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka. 

Mekanisme tersebut nantinya akan menjadi standar dalam pemungutan 

Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaansehingga mudah 

dalam pemungutannya. 

Seperti yang dikemukaan oleh bapak Riski selaku petugas pada 

dinas pendapatan bidang PBB, beliau mengatakan: 



94 
 

“Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan 

pemasukan pajak guna meningkatkan PAD diantaranya yaitu Sosialisasi 

terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu melalui Camat 

kepada lurah/kepala desa selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yang 

dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh –tokoh masyarakat serta 

masyarakatumum” 

2. Melakukan pendataan ulang agar subjek pajak sesuai dengan keadaan 

dilapangan. 

Pendataan ulang dilakukan dengan tujuan agar subjek pajak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. upaya tersebut dilakukan 

supaya tidak terjadi kesalahan data yang diterima oleh pemerintah dan 

tidak adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai subjek pajak. Hal 

ini baik dilakukan agar masyrakat bersikap jujur kepada pemerintah 

sehingga tidak adanya kecurangan masyarakat yang tidak mau membayar 

pajak. 

3. Memberikan penghargaan kepada pekon atau desa yang sudah membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu; 

Memberikan penghargaan memiliki tujuan supayamasyarakat bisa 

bersemangat dalam membayar pajak. Hal inidilakukan agar masyarakat 

tidak menunda-nunda untukmembayar pajak sehingga mendapatkan 
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denda jika membayarlewat dari batas waktu yang telah ditentukan. 

Dalam islamdibolehkan untuk mengambil harta atau biasa juga disebut 

hadiahbila harta tersebut dari penguasa (pemerintah) atau orang lain. 

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran dalam menyadarkan masyarakat akan wajib pajak dalam 

pandangan ekonomi islam sudah baik dan mengacu pada aturan-aturan Al-

Qur’an dan Hadis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh 

dalam penelitian, maka pada bab penutup tersebut penulis akan membeikan 

kesimpulan dan saran agar selanjutnya upaya pemerintah Kabupaten 

Pesawaran menjadi lebih baik lagi dalam hal meningkatkan pendapatan asli 

daerah dan menyadarkan masyarakat akan wajib pajak. Adapun kesimpulan 

yang didapat dlam penelitian ini adalah: 

1. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang bersifat 

kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan 

objek pajak yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Laju Pertumbuhan PBB-

PP dari tahun 2012-2106 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Pada 

tahun 2014 terhitung PBB-PP mengalami penurunan dari jumlah 

penerimaan yaitu sebesar -88, 45%. Sedangkan pada tahun 2016 laju 

pertumbuhan PBB-PP mengalami kenaikan sebesar 32,11%. PBB-PP  

memberikan kontribusi terhadap PAD pada periode 5 tahun 2012-2016 

mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2012 sebesar 43,87%, 2013 

59,13%, 2014 4,85%, 2015 4,83%, dan pada tahun 2016 sebesar 8,59%. 

Dalam rangka penarikan PBB-PP ada beberapa kendala yang dihadapi 

petugas seperti wajib pajak tidak ditemukandan data SPPT tidak valid. 
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Selain kendala tersebut beberapa sebab masyarakat tidak mau membayar 

pajak seperti, faktor ekonomi dan kurangnya sadarnya masyarakat akan 

pentingnya membayar PBB-PP. 

2. Dalam Islam tidak diperbolehkan adanya penarikan Pajak Bumi 

Bangunan, jika dikaitkan dengan Kharaj maka Kharaj berbeda dengan 

PBB-PP. Dapat di ketahui bahwasannya kharaj adalah tanah yang 

ditaklukan dalam peperangan sehingga warga muslim atas tanah itu tidak 

wajib membayar kharaj. Tetapi jika di lihat dari sisi kemaslahatan 

masyarakat maka pajak sangat memberikan manfaat bagi Negara maupun 

masyarakat sehingga penarikan PBB-PP itu sendiri diperbolehkan 

dipungut dari masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak 

Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pemerintah memiliki beberapa 

upaya yaitu 1) mengadakan sosialisasi kekecamatan-kecamatan yang 

terdapat dikabupaten pesawaran, 2) melakukan pendataan ulang agar 

subjek pajak sesuai dengan keadaan dilapangan, 3) memberikan 

penghargaan kepada setiap pekon atau desa yang sudah membayar PBB-

PP tepat pada waktu nya. 

B. Saran 

1. PBB-PP  memberikan kontribusi terhadap PAD yang tiap tahunnya 

mengalami fluktuatif dimana hal tersebut diakibatkan oleh beberapa 
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kendala seperti salah satunya yaitu faktor ekonomi dan kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PBB-PP. Jadi 

seharusnya masyarakat dapat menyadari  akan pentingnya membayar 

pajak dengan jujur, transparan, tepat waktu tanpa melampaui batas jatuh 

tempo pembayaran, sehingga dapat meningkatkan realisasi Pendapatan 

Asli Daerah dan pembangunan sektor publik. 

2. Semua masyarakat pasti menginginkan hidup tentram dalam negara yang 

pemerintahannya dikelola dengan amanah. Pemerintah yang amanah 

niscaya akan membawa perubahan positif bagi rakyatnya kedepan. Jadi 

pemerintah dalam menggunakan uang hasil pajak harus lebih transparan 

dan adil sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati semua 

pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berasal dari pajak. 
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