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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Apabila kita membicarakan tentang pembangunan daerah maka akan erat 

kaitannya dengan apa yang disebut pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam 

struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik 

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan 

kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah 

masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, yaitu untuk pembangunan 

daerah. 

 

Berdasarkan teori keynes, APBD/N merupakan salah satu mesin pendorong 

pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu 

tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi 

berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam 

mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan 

pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda- agenda 

pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus 

diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan 
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dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru. 

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah 

beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan memperbaharui data 

obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, 

peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal 

terhadap petugas pajak, dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Sementara pada sisi belanja, kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan 

untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengupayakan 

peningkatan porsi belanja pembangunan dan melakukan efisiensi pada belanja 

aparatur. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, akan terus diupayakan 

peningkatan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar 

dapat menghasilkan peningkatan PAD. Selanjutnya disiplin dan efisiensi anggaran 

akan secara konsisten dipertahankan dan dilaksanakan guna meningkatkan SiLPA 

(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tanpa mempengaruhi penurunan kinerja 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).  

 

Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan 

pemungutan oleh pemerintah  daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah mengatakan bahwa bahwa Pemerintah dan masyarakat di 

daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung 
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jawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka 

daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai.  Sumber-

sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan 

pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.  Namun, 

perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam.  Hal ini 

tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan 

semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki 

potensi yang kurang.  Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan 

jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.  

 

Salah satu sumber pembiayaan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan, 

khususnya di daerah ialah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Salah satu komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah 

Pajak yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) propinsi Lampung yang terbesar diperoleh dari Penerimaan Pajak daerah.  

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dana 

perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendapatan daerah. Dana Bagi 

Hasil Pajak antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 

dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Di 
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dalam pelaksanaan pembangunan di daerah propinsi Lampung, dana bagi hasil 

memberikan pengaruh yang berdampak baik. Dan dengan adanya pemungutan 

pajak PPh, PBB, dan BPHTB, memberikan perkembangan pada pembangunan 

daerah propinsi Lampung. 

 

Dana bagi hasil pajak yang memberikan dampak positif dalam pembangunan 

daerah propinsi adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh dalam hal ini merupakan 

pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan 

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan 

demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, 

hadiah, dan lain sebagainya. 

Tabel.1. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak PPh Daerah Propinsi Lampung  

               Tahun 2000-2008. 

 

No 

 

Tahun 

 

Target 

Penerimaan  

PPh 

 

% 

Perubahan 

 

 

Realisasi 

Penerimaan 

PPh 

 

% 

Perubahan 

1 2000 559.300.863.515 - 458.626.708.082 - 

2 2001 564.950.367.186 1,01 463.259.301.093 1,01 

3 2002 641.989.053.621 13,64 526.431.023.969 13,64 

4 2003 737.918.452.438 14,94 605.093.130.999 14,49 

5 2004 868.139.355.809 17,65 711.874.271.764 17,65 

6 2005 876.908.440.211 1,01 719.064.920.973 1,01 

7 2006 923.061.516.012 5,26 756.910.443.130 5,26 

8 2007 1.037.147.770.800 12,36 850.461.172.056 12,36 

9 2008 1.152.386.412.000 11,11 991.052.314.320 16,53 

Sumber : Rincian Bagi Hasil Daerah Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal   

                Pajak, Departemen Keuangan RI, 2000-2008.(diolah). 
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Pertumbuhan perekonomian setiap daerah propinsi di Indonesia mendorong 

meningkatnya kebutuhan akan tanah dan bangunan. Ini diakibatkan semakin 

mendesaknya pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Dalam 

menjalankan roda kehidupan dan perekonomian, masyarakat mengelola bumi 

termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta 

memanfaatkan bangunan sebagai sarana dalam mencapai tujuan hidupnya.  

 

Atas dasar itu sangatlah wajar bagi masyarakat yang mempunyai hak dan/atau 

memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau 

memperoleh manfaat atas bangunan serta kekayaan alam tersebut karena 

mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, apabila menyerahkan sebagian 

kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak yaitu 

Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya setiap individu atau badan memajaki bumi 

dan/atau bangunan sebagai unsur kekayaan (real property) atas dasar nilai jual 

obyek pajak yang meliputi seluruh permukaan bumi dan perairan pedalaman yang 

diambil manfaatnya tanpa mempermasalahkan hak penguasaannya.  

 

PBB adalah pajak yang sifatnya obyektif artinya jenis pajak yang melihat kepada 

obyek pajaknya yang dapat berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Berdasarkan UU No 12 

Tahun 1985 stdd UU No 12 tahun 1994 PBB didefinisikan sebagai pajak 

kebendaan atas bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap subyek pajak orang 

pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh 
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manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. Kemudian dalam pasal 4 ayat 1 UU tersebut disebutkan bahwa 

obyek PBB adalah bumi dan/atau bangunan dengan pengertian: Bumi adalah 

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 

Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bangunan adalah konstruksi 

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.  

 

Adapun tarif yang dikenakan sesuai pasal 5 UU yang sama adalah sebesar 0,5 % 

(lima persepuluh persen) dari nilai jual kena pajak (PJKP). Dari uraian tersebut 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa siapapun orangnya baik perorangan atau 

badan hukum yang memperoleh kenikmatan atas bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dimanfaatkan atau dikuasai wajib membayar PBB sesuai dengan tarif 

yang telah ditentukan. Dan dengan tetap memperhatikan asas daya pikul dan asas 

keadilan dalam masyarakat bagi wajib pajak yang kurang mampu karena sebab-

sebab tertentu, sebab lain yang luar biasa atau dalam hal obyek pajak terkena 

bencana alam, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atas 

beban PBB yang harus dibayar.  

 

Menurut pasal 12 UU No 33 Tahun 2004, hasil penerimaan pajak merupakan 

penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) 

untuk pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II sebagai 

pendapatan daerah yang bersangkutan, sedangkan bagian pemerintah pusat 

sebesar 10% (sepuluh persen). Dari 10% (bagian pemerintah pusat) alokasi 
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pembagiannya adalah: 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata 

kepada seluruh kabupaten/kota. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai 

insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan 

dan perkotaan berhasil melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan pada 

tahun anggaran sebelumnya.  

 

Lebih lanjut pembagian hasi penerimaan PBB diatur dalam peraturan pemerintah 

(PP) sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No 16 tahun 2000 tentang 

pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat 

dan daerah dan PP No 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan disamping 

peraturan pelaksanaan lainnya. (Radik Purwoko; Kaltim Post; Jumat, 26 

Desember 2008). 

 

Tabel.2. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak PBB Daerah Propinsi Lampung  

               Tahun 2000-2008. 

 

No 

 

Tahun 

Target 

Penerimaan  

PBB 

% 

Perubahan 

Realisasi 

Penerimaan 

PBB 

% 

Perubahan 

1 2000 22.366.188.166 - 16.103.655.479 - 

2 2001 22.592.109.258 1,01 16.266.318.666 1,01 

3 2002 25.384.392.425 12,36 18.276.762.546 12,36 

4 2003 28.845.900.483 13,64 20.769.048.348 13,64 

5 2004 29.738.041.735 3,09 21.411.390.049 3,09 

6 2005 30.344.940.546 2,04 21.848.357.193 2,04 

7 2006 30.964.225.047 2,04 22.294.242.034 2,04 

8 2007 32.593.921.102 5,26 23.467.623.193 5,26 

9 2008 36.215.467.891 11,11 27.523.755.597 17,28 

Sumber : Rincian Bagi Hasil Daerah Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal   

                Pajak, Departemen Keuangan RI, 2000-2008.(diolah). 

 

Tabel 2 menunjukkan perubahan bagi hasil daerah pada setiap tahunnya. Dapat 

dilihat pada tabel 2, bahwa perubahan yang terjadi adalah tidak stabil. Akibat 
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ketidakstabilan daripada perubahan tersebut, maka pada tahun 2002 dan 2008 

terjadi peningkatan yang tinggi. 

Selain dana bagi hasil pajak PPh dan PBB, terdapat dana bagi hasil pajak yanglain 

yang ikut berperan dalam perkembangan pembangunan daerah propinsi, yaitu Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, 

walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan 

BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. 

Tabel.3. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak BPHTB Daerah Propinsi Lampung  

               Tahun 2000-2008. 

 

No 

 

Tahun 

Target 

Penerimaan 

BPHTB 

% 

Perubahan 

Realisasi 

Penerimaan 

BPHTB 

% 

Perubahan 

1 2000 8.999.671.829 - 8.639.684.956 - 

2 2001 9.473.338.767 5,26 9.094.405.216 5,26 

3 2002 10.765.157.690 13,64 10.334.551.382 13,64 

4 2003 12.095.682.798 12,36 11.611.855.486 12,36 

5 2004 13.291.959.118 9,89 12.760.280.753 9,89 

6 2005 13.845.790.748 4,17 13.707.332.841 7,42 

7 2006 14.128.357.906 2,04 14.976.059.381 9,25 

8 2007 14.871.955.691 5,26 14.574.516.577 -2,68 

9 2008 16.524.395.212 11,11 18.176.834.733 24,7 

Sumber : Rincian Bagi Hasil Daerah Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal   

                Pajak, Departemen Keuangan RI, 2000-2008.(diolah). 

 

Tabel 3 menunjukkan perubahan bagi hasil daerah pada setiap tahunnya. Dapat 

dilihat bahwa perubahan yang terjadi adalah tidak stabil. Akibat ketidakstabilan 

daripada perubahan tersebut, maka pada tahun 2003 dan 2008 terjadi peningkatan 

yang tinggi. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya 

menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula 
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berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan 

pendapatan, dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja 

bagi penduduk karena dengan kesempatan kerja penduduk atau masyarakat akan 

memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

Setiap pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah akan kembali dialokasikan 

untuk keperluan-keperluan pembangunan di daerah dalam bentuk pengeluaran 

pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai 

pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum baik pembangunan secara 

fisik maupun non fisik. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada 

upaya penciptaan kondisi yang lebih stabil dan kondusif bagi berlangsungnya 

proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

 

Jadi disini peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan 

nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Seperti yang kita ketahui 

bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini 

yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 

 

Pembangunan ekonomi (daerah) adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah (daerah) dengan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi. 

Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan 
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fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk 

memperoleh pendapatan, dan dari pendapatan ini selanjutnya akan menimbulkan 

daya beli masyarakat serta menimbulkan pasar yang cukup besar yang pada 

akhirnya penduduk akan memperoleh kesejahteraan. 

 

Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan-

perubahan dalam struktur ekonomi. Acapkali proses perubahan struktur ini 

disebut juga dengan proses alokasi. Seperti halnya proses pembangunan ekonomi 

itu sendiri, proses alokasi pun merupakan rangkaian perubahan yang memakan 

waktu panjang. Fenomena perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat 

adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi dan proses perubahan 

konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan per kapita. 

Perubahan pola permintaan masyarakat terhadap barang-barang konsumsi inilah 

yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi.  

 

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang 

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 

kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus 

mencerminkan  terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau 

penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman 

kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial 
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yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang 

serba lebih baik, baik secara material maupun spiritual.  

Pada umumnya pembangunan pada negara-negara sedang berkembang dipusatkan 

pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Dewasa ini, 

definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah suatu proses 

peningkatan output dalam jangka waktu yang panjang. Yang dimaksud dengan 

suatu proses di sini adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling 

berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi lebih dari 

sekedar pertumbuhan ekonomi saja.  

 

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti 

dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi dari 

pertanian ke industri atau jasa dan juga perubahan kelembagaan, baik lewat 

regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. 

 

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu 

dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh 

propinsi (daerah) yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing daerah 

bervariasi maka sebaiknya masing-masing daerah harus menentukan kegiatan 

sektor dominan (unggulan). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat 

spesialisasi dan daya saing untuk meningkatkan keunggulan komparatif 

(comparative advantage) suatu sektor ekonomi disuatu daerah. Pembangunan 

daerah merupakan isu penting dalam pembangunan nasional seiring dengan 

semakin meningkatnya pembangunan nasional maka peran daerah semakin 
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meningkat. Namun permasalahan daerah muncul dalam bentuk yang beragam 

sehingga menyulitkan pengembangan daerah yang akhirnya menciptakan 

kesenjangan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil 

kerja Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. 

 

 Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan 

kesejahteraan penduduk di suatu daerah atau negara. Pembangunan daerah 

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya 

untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan 

pemerintahan dengan baik.  

 

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah ataupun suatu negara dapat dilihat dan 

diukur melalui perubahan struktur ekonomi suatu daerah tersebut. Perubahan 

struktur ekonomi di suatu daerah ataupun suatu negara akan mencerminkan 

meningkat atau tidaknya pembangunan di daerah itu. Hal ini dapat diketahui 

dengan mengukur tingakat kemajuan struktur produksinya antara lain adalah 

pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa. 
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Tabel.4. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Lampung Atas Dasar    

               Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2008. 

 

No 

 

Tahun 

 

PDRB Provinsi Lampung 

 

% 

Perubahan 

1 2000 23.245.983 - 

2 2001 24.079.608 3,59 

3 2002 25.433.276 5,62 

4 2003 26.898.052 5,76 

5 2004 28.262.289 5,07 

6 2005 29.397.248 4,01 

7 2006 30.861.360 4,98 

8 2007 32.694.890 5,94 

9 2008 33.784.462 3,33 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung   
 
   
Perubahan politik akhir-akhir ini nampaknya menciptakan peluang-peluang bagi 

kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut setidaknya tercermin dari Undang-undang 

nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Garis besar yang ingin dicapai adalah motivasi dan komitmen untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan struktural, beragam distorsi dan pelanggaran 

hukum, sementara ruang lingkup ( dan harapan ) spesifik yang hendak dituju 

adalah mengalirnya investasi efektif, bergairahnya aktivitas perekonomian, dan 

meningkatnya kesejahteraan diseluruh penjuru wilayah.  

 

Implikasi terpenting bagi daerah dengan diberlakukannya kedua Undang-undang 

tersebut adalah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur, 

mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri, sehingga 

ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat secara bertahap dapat 

diperkecil. Wewenang dan tanggungjawab yang besar tersebut harus seimbang 
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dengan sumber pendapatan yang memadai agar sejumlah urusan yang 

didesentralisasikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil pajak PPh terhadap   

    pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

2. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil pajak PBB terhadap  

    pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

3. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil pajak BPHTB terhadap  

    pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

4. Kebijakan apa yang ditempuh oleh pemerintah daerah Provinsi  

    Lampung. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh dana bagi hasil pajak PPh terhadap pembangunan   

    daerah Provinsi Lampung. 

2. Mengetahui pengaruh dana bagi hasil pajak PBB terhadap   

     pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

3. Mengetahui pengaruh dana bagi hasil pajak BPHTB terhadap  

    pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

4. Mengetahui kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah Provinsi  

    Lampung. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang merupakan bagian dari suatu 

anggaran pada keuangan daerah yang ada di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan, terdiri atas: 

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain 

- Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

- Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat atau dengan 

mudah disebut sebagai pinjaman. 

2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan di daerah. 

3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Dari dana perimbangan terdapat suatu bagian dana bagi hasil yang terbagi 

menjadi dua yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dana 

bagi hasil pajak yang merupakan bagian dari dana perimbangan terdiri dari tiga 

bagian yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_Asli_Daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_perimbangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_Bagi_Hasil&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_darurat&action=edit&redlink=1
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Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari ketiga unsur dana bagi hasil 

tersebut yang merupakan penerimaan bagi suatu daerah pastilah akan 

mempengaruhi pembangunan di suatu daerah tersebut. Dengan adanya pengaruh 

bagi pembangunan suatu daerah, maka secara otomatis dan secara langsung akan 

mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut.  

 

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga 

didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, U.S, dan Jepang pada 

abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, 

akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud 

dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian 

pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh 

Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana 

teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut : Dalam suatu 

perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif 

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. 

 

Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara 

industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya 

menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini wagner menerangkan 

mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan 

karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, 

hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 
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Semakin tinggi atau semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dalam pembangunan daerahnya, maka akan semakin meningkat suatu 

pembangunan di daerah tersebut yang juga akan meningkatkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Dari suatu kerangka berpikir inilah 

penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Bagi Hasil 

Pajak Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Periode Waktu 2000-

2008” untuk melihat suatu pengaruh dada bagi hasil pajak terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Lampung. 
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Sumber :  Moneyzar Usman S.E.,M.Si. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya 

harus diuji secara empiris.  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

1. Diduga dana bagi hasil pajak PPh berpengaruh nyata terhadap   

    pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

2. Diduga dana bagi hasil pajak PBB berpengaruh nyata terhadap  

    pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

3. Diduga dana bagi hasil pajak BPHTB berpengaruh nyata terhadap     

                pembangunan daerah Provinsi Lampung. 

 


