
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari Sumber Daya Alam (SDA) dan 

faktor produksi yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu 

periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor atau sub-

sektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. 

Kesanggupan mencapai pertumbuhan tersebut juga merupakan refleksi dari 

kondisi ekonomi pada periode yang bersangkutan (Suparmoko : 2002). 

 
Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 

perkembangan struktur perekonomian di suatu daerah ialah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 

data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan 

ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. Selain itu Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang 

dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian 

di suatu daerah, dimana PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar 

harga konstan (Tambunan : 2003). 
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Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai suatu indikator 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan 

pembangunan yang telah dicapai serta menentukan arah pembangunan di masa 

yang akan datang. Selain itu tingkat pendapatan perkapita dan tingkat inflasi juga 

turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. PDRB dapat dihitung 

dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan 

pendekatan pengeluaran. 

a. Pendekatan Produksi PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun). 

b. Pendekatan Pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima 

oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu 

daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor 

produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan 

keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan 

pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). 

c. Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir 

yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik 

bruto, (4) perubahan stok, dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor 

dikurangi impor). 
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Menurut Sukirno (2004) pendapatan regional perkapita dapat mencerminkan 

tingkat pendapatan masyarakat yang sesungguhnya. Dasar pendekatan untuk 

menghitung pendapatan regional perkapita Kota Bandarlampung menggunakan 

PDRB harga konstan tahun 2000.  

 
Menurut Badan Pusat Statistik, Indikator ekonomi penting untuk mengetahui 

pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan ekonomi 

daerah tersebut. Indikator ekonomi tersebut adalah pendapatan regional perkapita 

yang bisanya digunakan sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. 

Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada 

meningkatnya PDRB per kapita penduduk, apabila desertai dengan upaya 

pengendalian jumlah penduduk.  

 
PDRB perkapita tidak sepenuhnya menggambarkan eningkatan pendapatan per 

orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini antara lain dapat 

digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi disuatu wilayah 

mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat 

dalam pemanfaatan sumber daya.   

 
Inflasi menurut Nophirin ( 1984:25) adalah proses kenaikan harga-harga umum 

barang-barang secara terus menerus. 

 
B. Sumber-Sumber Keuangan Daerah 

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperlukan adanya sumber-

sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah. Dalam 
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menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang tidak 

sedikit jumlahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah juga perlu memahami 

darimana sumber keuangan daerah itu akan diperoleh.  

 
Menurut Mangkoesubroto (Edisi 3), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.  

 
APBD terdiri atas Anggaran pendapatan, terdiri dari 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.  

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali 

dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Peranan pajak dan retribusi daerah sebagai 

sumber pendapatan daerah yang utama di samping dana perimbangan yang 

diperoleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan 

kekuatan dari APBD (Suparmoko 2002:33).  

 
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. Pelaksanaan otonomi yang diatur dalam UU ini, diyakini 

akan mendorong daerah untuk lebih bersikap mandiri karena memiliki 
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kewenangan penuh untuk mengurus dan mengontrol daerahnya sendiri. 

Kemandirian tersebut, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik, 

termasuk pengelolaan pariwisata daerah yang lebih profesional dan mengena.  

 
Dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004, dinyatakan bahwa sumber pendapatan 

daerah terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah melalui 

usaha pengga;ian sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. PAD 

merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 

pembangunan dan memenuhi belanja daerah. 

PAD terdiri dari: 

a) Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan bagian  dari pendapatan asli daerah yang terbesar. Yang 

dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang 

dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

b) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  
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c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan laba yang diharapkan dapat menjdi 

sumber pemasukan bagi daerah yang bersal dari pengelolaan hasil kekayaan 

daerah. 

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain adalah hasil penjualan aset 

tetap daerah dan jasa giro. 

 

2. Dana perimbangan 

Dana perimbangan adalah pembagian sumber penerimaan negara untuk menutupi 

pengeluaran akibat adanya kegiatan pembangunan. 

 

3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hibah atau penerimaan dari 

daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya dan penerimaan lain yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting  

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin 

kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber 

kekayaan daerah. Kebijakan anggaran Tahun 2008 untuk pendapatan daerah yang 

merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Lampung sesuai 

urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor 

pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.  
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Beberapa variabel untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD menurut 

Simanjuntak dalam roni eka Putera (2009:5)adalah: 

1. Kondisi awal suatu daerah, keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah 

sangatlah menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan 

pungutan. Serta kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi awal suatu daerah yang perlu 

diperhatikan seperti komposisi industri yang ada di daerah, struktur sosial 

politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif 

memiliki kekuatan, kemampuan atau kecakapan administratif, kejujuran dan 

integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah, dan tingkat 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan. 

2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD, 

kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD. Ada 3 

hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini 

yaitu; (1) Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi, (2) meningkatkan 

besarnya penetapan, dan (3) mengurangi tunggakan. 

3. Pertumbuhan Penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan 

yang dapat pungut akan meningkat. 

4. Tingkat Inflasi, inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang 

penetapannya didasarkan pada omzet penjualan misalnya, pajak hotel dan 

restoran. 

5. Penyesuaian tarif, peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan 

penyesuaian tarif yang perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan untuk 

menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD. 
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6. Sumber pendapatan baru, adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan 

pertambahan sumber pajak atau retribusi yang telah ada. 

 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah: 

1. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan 

Daerah, 

2. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, 

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan 

Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI, 

4. Mengoptimalkan kinerja Badan usaha Milik Daerah untuk memberikan 

kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah, 

5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. 

 
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu 

dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh 

provinsi (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 adalah melalui 

rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masing-masing sektor disuatu daerah 

terhadap jumlah output total (PDRB) di wilayah studi dan di wilayah referensinya.  

 
Kebijakan Pemerintah Kota Bandarlampung atas Pendapatan Daerah diarahkan 

pada upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat 
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mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Untuk itu langkah-langkah yang telah ditempuh sebagai berikut : 

a. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, peningkatan peran 

serta masyarakat dan sektor swasta. 

b. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi PAD, Bagi Hasil Pajak, dan mengoptimalkan perolehan Dana 

Perimbangan yang lebih proporsional. Langkah-langkah tersebut akan 

dilakukan melalui : 

1. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan 

penerimaan daerah. 

2. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

3. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan 

daerah. 

4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan unit satuan kerja terkait 

agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat 

optimal. 

 
C. Konsep dan Definisi Pajak Daerah 

Dalam kehidupan bernegara yang layak pajak merupakan sumber pendapatan 

yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan 

kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak disamping 
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berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary funtion) yang utama juga 

berperan sebagai alat pengatur (regulatory function) (Siahaan : 2008). 

 
Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya 

ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat 

guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas 

pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan sumber daya 

ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan 

hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah sehingga dapat diterapkan 

sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukan adanya 

persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah 

kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.  

 
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat membantu 

Pemerintah Daerah dalam bidang Keuangan Daerah. Dengan kewenangan daerah 

untuk menggali dan mengembangkan semaksimal mungkin potensi yang ada di 

daerahnya. 

 
Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus  dibayarkan 

oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara/pemerintah sehubungan 

pendapatan (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002 : 812 ). 

 
Masyarakat pada umumnya telah menyadari bahwa pajak yang dipungut  oleh 

negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin 

kelangsungan hidup negara. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang 
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wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.  

 
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat membantu 

Pemerintah Daerah dalam bidang Keuangan Daerah. Dengan kewenangan daerah 

untuk menggali dan mengembangkan semaksimal mungkin potensi yang ada di 

daerahnya, maka pemungutan pajak daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Daerah (Siahaan : 2008). 

 
Menurut Suparmoko (2002: 55), Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan 

oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa 

langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

 
Pajak menurut Brotodihardjo (1986: 5) adalah iuran wajib berupa uang yang 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 

produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.  

 
Menurut  Soemitro  (1974: 8) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang dapat langsung 

ditunjukkan dan yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
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Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan: 

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
dikenakan untuk membiayai  penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah”. 
 

 
Menurut Siahaan (2008:8), berdasarkan definisi pajak dapat ditarik kesimpulan 

tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak , yaitu sebagai berikut: 

a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat ataupun oleh 

pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya.  

b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat 

atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut). 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi 

individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si 

pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara 

jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. 

d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan menifestasi kontra 

prestasi dari negara kepada para pembayar pajak. 

e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.  

f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi 

pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan 

bahwa jenis-jenis pajak kabupaten atau kota ditetapkan tujuh jenis pajak. 

Meskipun demikian, daerah kabupaten atau kota dapat tidak memungut beberapa 

jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak didaerah atau Kota 

tersebut kurang memadai, berikut jenis-jenis pajak Kabupaten atau Kota:  

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang yang menginap atau istirahat, memperoleh 

pelayanan dan atas fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, 

kecuali pertokoan dan perkantoran.  

2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat 

menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.  

3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang berupa  

pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun 

yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut  bayaran, tidak 

termasuk penggunaan fasilitas olahraga. 

4. Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame yang berupa alat, 

benda, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan ragamnya 

dimaksudkan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu  

barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, didengar dari  

suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 
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5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan 

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang 

rekeningnya dibayar pemerintah.  

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C, yaitu pajak atas kegiatan  

pengambilan Bahan Galian Gol.C sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

7. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir 

diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran.  

 
Dasar pengenaan pajak kabupaten/kota menurut Suparmoko (2002) adalah 

sebagaimana disebut dibawah ini: 

a. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel 

b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

restoran 

c. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati 

oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan 

fasilitas olahraga. 

d. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai 

jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame 
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e. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai 

f. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C  dikenakan atas nilai jual hasil 

pengambilan Bahan Galian Golongan C yaitu meliputi asbes, batu tulis, batu 

setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dalomit, 

feldspar, garam batu, dll. 

g. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal 

dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tanpa parkir 

kendaraan bermotor. 

Menurut Tangkilisan (2003:113) yang dimaksud tarif pajak (tax rate) adalah 

angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang.  

 
Tabel 10.    Jenis dan Tarif Maksimal Pajak Daerah 
 

No Pajak Kabupaten/Kota Tarif (%) 

1 Pajak Hotel 10 
2 Pajak Restoran 10 
3 Pajak Hiburan 35 
4 Pajak Reklame 25 
5 Pajak Penerangan Jalan 10 
6 Pajak Pengambilan Bahan Galian gol C 20 
7 Pajak Parkir 20 

Sumber: UU No 34 tahun 2000 tentang Pajak dan retribusi daerah  

 

Besaran tarif pajak maksimum ini ditetapkan dari jumlah nilai pembayaran (dasar 

pajak) dari setiap pajak daerah. Penetapan tarif pajak daerah ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah 

kabupaten/kota, tarif untuk kabupaten/kota dapat ditetapkan tidak seragam. 

Penetapan tarif paling tinggi pada Undang-Undang No 20 tahun 2000 bertujuan 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu 
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membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi 

peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak 

yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya. Disamping itu, dalam 

penetapan tarif pajak juga diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan 

kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak. (Siahaan 2008: 61) 

Dengan masih terdapatnya berbagai potensi di daerah, Pemerintah 

daerah dituntut untuk lebih tanggap dalam mensikapi segala kondisi dan persoalan 

yang muncul di daerah. Perkembangan dan kemajuan daerah sangat  

bergantung kepada kemampuan Pemerintah daerah dengan seluruh komponen 

masyarakat dalam menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkan setiap 

peluang yang ada. Pendapatan asli daerah dari sektor pajak menjadi kunci utama  

yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi 

dalam sekala nasional, regional maupun lokal. Penerimaan pendapatan dari  

sektor pajak di pandang mampu menjadi pendorong, percepatan (akselerasi)  

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. 

D. Konsep dan Definisi Retribusi Daerah 

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar 

peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah 

retribusi daerah. Dibeberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah 

dapat lebih besar daripada pendapatan dari pajak daerah. 
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Retribusi menurut Suparmoko (2002: 85) adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.  

 
Retribusi menurut Siahaan (2008: 5) adalah pembayaran wajib pajak dari 

penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara 

bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat 

langsung. Yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari 

negara.  

 
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan 

retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang 

dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 26). 

 
Retribusi menurut Brotodihardjo (1986: 67) adalah suatu pembiayaan  

yang memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan 

suatu prestasi tertentu dari Pemerintah. 

 
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 34  Tahun 2000 menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan: 

”Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atasjasa 
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 
oleh Pemda untuk  kepentingan orang pribadi atau badan”.  
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Obyek Retribusi adalah berbagai jenis jasa yang diberikan Pemerintah Daerah 

dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek Retribusi.  

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 

tentang retribusi daerah jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga 

golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, Jasa Perizinan tertentu yang ditetapkan 

dengan peraturan Pemerintah dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut:  

a. Retribusi Jasa Umum: 

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

usaha atau retribusi perizinan tertentu.  

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam  pelaksanaan 

desentralisasi.  

3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 

diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani  kepentingan 

umum.  

4. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.  

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai  

penyelenggaraannya.  

6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu 

sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan  

7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.  
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b. Retribusi Jasa Usaha :  

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa 

Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan  

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya 

disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta 

yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh 

oleh pemerintah daerah.  

 
c. Retribusi Perizinan Tertentu :  

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada 

Daerah dalam rangka atas desentralisasi; 

2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi  kepentingan 

umum; dan  

3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan 

biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut 

cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.  

 
Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk 

menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan 

seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai pembedaan mengenai 

golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Besarnya tarif 

dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa (Siahaan 2008: 

449). 
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E. Pengertian Evaluasi 

Menurut Siagian (1981:141), yang dimaksud evaluasi adalah proses pengukuran 

dan perbandingan daripada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan 

hasil-hasil yang seharusnya dicapai. 

 
Selanjutnya menurut Wibawa dalam buku Evaluasi Kebijakan Publik (1993:121) 

yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu proses analisis yang mencakup 

analisis rancangan dan konsep intervensi, monitoring pelaksanaan program dan 

penilaian kegunaan program. 

 
 
F. Sektor Pariwisata 

Dalam lingkungan ekonomi, sektor pariwisata atau tepatnya segmen ekonomi 

maju ke depan merupakan kesempatan besar satu-satunya dalam pertukaran 

ekonomi dan budaya dunia. Di Indonesia potensi untuk pengembangan pariwisata 

tidak terbatas. Pariwisata termasuk prioritas alokasi anggaran tertinggi dan 

diharuskan untuk menghasilkan banyak devisa.  

 
Kepariwisataan dapat dipandang sebagai sesuatu yang abstrak. Pada dasarnya 

bagian-bagian dari gejala pariwisata terdiri dari 3 unsur yakni : Manusia (unsur 

insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata), Tempat (unsur fisik sebenarnya 

tercakup oleh kegiatan itu sendiri), dan Waktu (unsur tempo yang dihabiskan 

dalam perjalanan itu sendiri dan selama berdiam di tempat tujuan). Inilah unsur-

unsur yang menjadi persyaratan terjadinya gejala pariwisata tersebut. 
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Pengembangan atau pembangunan pariwisata telah terbukti mampu memberi 

dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam  kehidupan 

masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan 

lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan income per kapita dan 

peningkatan devisa negara. Dalam bidang kehidupan sosial terjadi interaksi sosial 

budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan 

perubahan dalam jalan hidup masyarakat serta terjadinya integrasi sosial (Yoeti: 

2008).  

 
Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (leading sector) disamping 

industri kecil dan agro industri, merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan 

devisa dan sekaligus diharapkan akan memperluas dan meratakan kesempatan 

berusaha, lapangan kerja serta memupuk rasa cinta tanah air (Dahlia: 2000). 

 
Menurut Yoeti (1999) dalam bukunya EKOWISATA Pariwisata Berwawasan 

Lingkungan, pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung 

menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak 

terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi 

dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami 

metamorposa dalam berbagai aspeknya.  

 
Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi 

atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. 

Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa 

mulai dari transportasi; jasa keramahan - tempat tinggal, makanan, minuman; dan 

jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dll. Dan juga 
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menawarkan tempat istrihat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru 

dan berbeda lainnya (Fitria: 2006). 

 
Menurut Pitana (2004) pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung 

menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak 

terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi 

dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami 

metamorpose dalam berbagai aspeknya. Dampak pariwisata terhadap masyarakat 

lokal merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian 

dalam literatur. Namun pembahasan lebih terfokus pada dampak terhadap 

masyarakat lokal, sedangkan dampak pariwisata terhadap wisatawan dan/atau 

negara asal wisatawan belum banyak mendapatkan pembahasan. 

 
Menurut Dahlia (2000), Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, 

dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan 

wisatawan. Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam 

jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya 

hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan-tujuan 

tersebut. 

 
Berkaitan dengan itulah, maka kunjungan wisatawan mempunyai dampak 

ekonomi kepada daerah tujuan wisata yang didatangi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah dengan adanya kunjungan 

wisatawan, maka akan menciptakan permintaan terhadap fasilitas-fasilitas  yang 

berkaitan dengan jasa sektor pariwisata seperti hotel/losmen melati, rumah makan, 

sarana angkutan/travel biro dan jenis hiburan lainnya. Dengan adanya kegiatan 
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pemenuhan kebutuhan wisatawan ini, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Dampak tidak langsung adalah perkembangan di bidang pariwisata akan 

meningkatkan juga bidang-bidang lainnya. Secara luas pariwisata dapat dilihat 

sebagai kegiatan mengembangkan potensi obyek dan daya wisata serta kawasan-

kawasan wisata potensial secara berkelanjutan dan kegiatan yang mempunyai 

multidimensi dari rangkaian proses pembangunan. Pembangunan sektor 

pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. 

 
Sektor pariwisata merupakan industri perdagangan jasa yang memiliki mekanisme 

pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan 

dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya 

yang melibatkan berbagai hal seperti; transportasi, penginapan, restoran, pemandu 

wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu, industri pariwisata memegang peranan yang 

sangat penting dalam pengembangan pariwisata. 

 
Di dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan disebut 

dalam pasal 1 (3): 

”Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 
termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 
terkait di bidang tersebut”. 

 
 
Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa 

Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, 

memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong 
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pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan obyek dan daya 

tarik wisata di Indonesia.  

 
Kepariwisataan memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya sekedar bepergian 

dan berwisata  saja, tetapi berkaitan pula dengan obyek dan daya tarik wisata yang 

dikunjungi, sarana transportasi yang digunakan, pelayanan, akomodasi, restoran 

dan rumah makan, hiburan, interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk 

setempat serta usaha pariwisata. Karena itu pariwisata dapat dilihat sebagai suatu 

lembaga dengan banyak sekali interaksi, kebudayaan dengan sejarahnya, 

kumpulan pengetahuan, dan jutaan orang yang merasa dirinya sebagai bagian dari 

kelembagaan ini, sehingga pariwisata sebagai konsep dapat dipandang dari 

berbagai perspektif yang berbeda.  

 
Banyak negara, bergantung banyak dari sektor pariwisata ini sebagai sumber 

pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan.  

Oleh karena itu pengembangan sektor pariwisata ini adalah salah satu strategi 

yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah 

tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui 

penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. 

 
G. Pentingnya Sektor Pariwisata Bagi Perekonomian 

Pariwisata memang memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu 

bangsa, namun juga memiliki sisi lain yang harus diantisipasi dari sekarang. 

Dalam dekade terakhir, banyak negara berkembang menaruh perhatian khusus 

terhadap sektor pariwisata. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi untuk 
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bersenang-senang, ada kecendrungan pada negara-negara berkembang untuk 

menjadikan cahaya matahari dan laut sebagai daya tarik untuk daerah tujuan 

wisata. Dengan cara demikian, pembangunan kepariwisataan menjadi sesuatu 

yang mudah untuk pembangunan perekonomian, yaitu hanya mengeksploitasikan 

keindahan alam untuk mengatasi kesukaran dalam defisit neraca pembayaran yang 

dialami.  

 
Untuk menggalakan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan 

yang berimbang, kepariwisataan dapat diharapkan untuk memegang peranan yang 

menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan 

pembangunan sektor lainnya secara bertahap. Pertumbuhan yang berimbang bagi 

aktivitas perekonomian terjadi sebagai akibat majunya pertumbuhan industri 

pariwisata yang dikembangkan dengan baik (Yoeti 1999: 1). 

 
Pentingnya sektor pariwisata terhadap perekonomian diungkapkan Prof. Dr. Salah 

Wahab dalam buku Yoeti (2008: 27) yakni:  

It is an important factor of esonomic development, as it motivates the development 
of several sectors on the national economy. 
 
Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, 
karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional. 
 

Misalnya: 

a. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana 

dan sarana demi pengembangan pariwisata, sehingga memungkinkan orang-

orang melakukan aktivitas ekonominya dari satu tempat ke tempat lainnya, 

baik dalam satu wilayah negara tertentu, maupun dalam kawasan internasional 

sekalipun. 
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b. Meningkatkan industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata seperti 

misalnya: transportasi, akomodasi (Hotel, Motel, dll).  

c. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan 

restoran. 

d. Meningkatkan permintaan terhadap: handicrafts, souvenir goods, art painting, 

dll. 

e. Memperluas barang-barang local untuk lebih dikenal oleh dunia internasional 

termasuk makanan dan minuman. 

f. Meningkatkan perolehan devisa Negara, sehingga dapat mengurangi beban 

defisit neraca pembayaran. 

g. Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan 

penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional.  

h. Membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak 

tersentuh pembangunan. 

i.  Mempercepat peputaran perekonomian pada negara-negara penerima 

kunjungan wisatawan.  

 
Sektor pariwisata sebagai suatu faktor perkembangan ekonomi, peran dan 

pentingnya pariwisata internasional, karena pariwisata tidak hanya sebagai sumber 

perolehan devisa, akan tetapi juga sabagai suatu factor menentukan lokasi industri 

dan pengembangan wilayah yang miskin akan sumber-sumber alam. 

 
Sejalan dengan proses pelaksanaan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 yang 

didalamnya telah mengatur penyerahan kewenangan yang seluas-luasnya kepada 

daerah, dengan penekanan pada kabupaten atau kota, maka daerah memiliki 
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kewenangan penuh dalam mengelola potensi pariwisata yang ada secara mandiri 

dan berkesinambungan. Dengan melihat kondisi dan gambaran Provinsi Lampung 

dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ditampilkan oleh sektor pariwisata 

baik itu wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan maka pemerintah perlu 

menggali kekuatan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan sektor tersebut 

sehingga dapat menjadi sumber penting dalam mendongkrak Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


