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ABSTRAK 

Peranan Inspektorat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada 
Pemerintahan Kota Bandung 

 

Suatu keberhasilan instansi dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari 
peran pengawas dalam menghasilkan pendapatan suatu organisasi. Adanya otonomi 
daerah dapat memberikan kebebasan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan 
di daerahnya masing-masing serta dalam pengaturan terhadap keuangan daerahnya. 
Aparat yang melakukan pengawasan fungsional pada Pemerintahan kota Bandung 
adalah Inspektorat Kota Bandung yang sebelumnya bernama Badan Pengawasan 
Daerah Kota Bandung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan Inspektorat 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota 
Bandung. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk memperoleh data dipergunakan 
penelitian lapangan dengan didukung oleh penelitian kepustakaan. 

Dengan menggunakan rumus koefisien korelasi dapat diketahui nilai korelasi 
sebesar 0,646 yang menunjukan bahwa peran Inspektorat memiliki hubungan yang 
kuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis 
diperoleh thitung > ttabel yang berarti Ho ditolak. Dari hasil penelitian dan pembahasan, 
penulis menarik kesimpulan bahwa Inspektorat berperan dalam meningkatkan 
Pendapatan asli Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung. 
 
Kata kunci : Inspektorat, Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung 
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ABSTRACT  
The role of the Inspectorate In the Increase revenue (PAD) in Bandung City 

Government 
 

A successful agency in carrying out its functions can not be separated from the 
regulatory role in generating revenue of an organization. Regional autonomy can 
provide freedom for the region in carrying out development in their respective 
regions and in the regulation of the financial area. Officials who perform functional 
supervision of the Government Inspectorate of Bandung.  
The purpose of this study was to determine how the role of the Inspectorate in raising 
revenue (PAD) on the Government of Bandung. Research methodology used is 
descriptive analysis method with a case study approach, whereas the data used to 
obtain field research supported by the research literature. By using the correlation 
coefficient formula can be known correlation value of 0.646 which indicates that the 
role of the Inspectorate has a strong relationship in raising revenue. Based on the 
testing of hypotheses derived taritmethic> Ttable which means Ho is rejected. From the 
results of research and discussion, the authors draw the conclusion that the 
Inspectorate plays a role in improving the original Revenue Regional Government of 
Bandung. 
 
Key words: Inspectorate, Revenue Government of Bandung 
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 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan adanya reformasi di tubuh pemerintah, maka terdapat perubahan 

yang cukup mendasar atas kedudukan aparat di lingkungan pemerintahan 

khususnya di lingkungan aparat internal audit (pengawasan fungsional). 

Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberikannya 

keleluasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan masyarakat 

luas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah, karena nantinya Kepala 

Daerah bertanggungjawab kepada DPRD dan masyarakat. 

Suatu keberhasilan instansi dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas 

dari peran pengawas dalam menghasilkan pendapatan suatu organisasi. Adanya 

tuntutan ini, memaksa pemerintah pusat mengeluarkan suatu undang-undang yang 

dapat memberikan kebebasan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan di 

daerahnya masing-masing serta dalam pengaturan terhadap keuangan daerahnya. 

Maka disahkanlah undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

serta undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan akan menciptakan suatu 

kemandirian daerah yang dapat memicu suatu pertumbuhan daerah yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan pada masyarakat daerah 

tersebut. Untuk itu diperlukan aparatur pemerintah yang cakap dan terampil untuk 

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai perencana 

dan pelaksana pembangunan. 

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai 

dengan pelimpahan keuangan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang diberikan 

semakin berat. Pelimpahan keuangan diharapkan dapat diimbangi dengan 
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pengawasan yang dapat memberikan jaminan agar tidak terjadi kecurangan, 

penyelewengan, dan kebocoran yang tidak sesuai dengan rencana penggunaannya. 

Pengertian keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 pasal 156 ayat 1 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang 

yang dapat disajikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan dan pengeluaran asli 

daerah.  

Aparat yang melakukan pengawasan fungsional pada Pemerintahan kota 

Bandung adalah Inspektorat Kota Bandung yang sebelumnya bernama Badan 

Pengawasan Daerah Kota Bandung 

Inspektorat adalah teknis daerah berbentuk badan, merupakan unsur 

penunjang pemerintah daerah, di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang 

kepala badan yang disebut Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada kepala daerah melelui sekretaris daerah. 

Dengan tidak adanya suatu Inspektorat, maka akan mengakibatkan 

terjadinya penyimpangan dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, 

kebocoran dan pemborosan kekayaan daerah khususnya Pemerintah Kota 

Bandung. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 

Pemerintah Kota Bandung tidak akan terealisasi.  

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Inspektorat 

mengacu pada Permendagri No. 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengawasan 

atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan 

fungsi: 

(1) Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi 

umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 
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(2) Pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

(3) Pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan 

tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; 

(4) Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan 

pemeriksaan; 

(5) Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. (bappenas.go.id) 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 

pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya 

Inspektorat mempunyai fungsi : 

(1) Perencanaan program pengawasan; 

(2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

(3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

(4) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. 

Fungsi penting dari Inspektorat dalam membantu manajemen 

pemerintahan adalah untuk memeriksa dan mengawasi sistem pengendalian 

internal dan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat terkontrol 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Peran Inspektorat dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di 

bidang pengawasan menurut LAKIP 2010 direalisasikan dengan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

(1) Pelaksanaan pengawasan intern secara berkala; 

(2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; 

(3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 

(4) Inventarisasi temuan pengawasan; 

(5) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 

(6) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 

Tahun Anggaran 2009 – 2010 

NO URAIAN TARGET REALISASI % 

 Pendapatan Asli Daerah :    

1 Pajak Daerah 169.568.559.890 272.664.041.773 160 

2 Retribusi Daerah 102.074.223.130 77.170.447.766 75 

3 Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 

- - - 

4 Lain-Lain PAD yang sah 12.265.350.000 22.589.480.894 184 

 

NO URAIAN TARGET REALISASI % 

 Pendapatan Asli Daerah :    

1 Pajak Daerah 291.800.000.000 302.378.839.983 104 

2 Retribusi Daerah 91.354.804.467 84.955.499.382 93 

3 Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan 

16.854.476.390 14.852.163.728 88 

4 Lain-Lain PAD yang sah 16.042.525.500 38.145.055.990 126 

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2009 - 2010 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan target penerimaan 

pendapatan asli daerah tidak sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dan 

kondisi ekonomi. Hal ini dapat terlihat pada beberapa kode sumber pendapatan 

asli daerah seperti retribusi daerah pada tahun 2009 yang hanya terealisasi sebesar 

75% dari targetnya Rp102.074.223.130 dan pada tahun 2010 yang hanya 

terealisasi sebesar 93% dari targetnya Rp.91.354.804.467. Begitu pula pada tahun 

2010 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya terealisasi sebesar 

88% dari targetnya Rp. 16.854.476.390. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Susanti (2011) menyatakan bahwa 

fungsi inspektorat dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah pada 

Pemerintahan Kabupaten Majalengka. 
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Setelah mempertimbangkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian. Kemudian dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul : 

“PERANAN INSPEKTORAT DALAM  MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAHAN 

KOTA BANDUNG” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

(1) Apakah peranan Inspektorat telah memadai ? 

(2) Seberapa besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah ? 

(3) Bagaimana peranan Inspektorat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi 

yang merupakan gambaran nyata mengenai peranan Inspektorat dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

(1) Mengetahui peranan Inspektorat apakah telah memadai. 

(2) Mengetahui seberapa besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

(3) Mengetahui bagaimana peranan Inspektorat dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan 

valid, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya: 

1) Untuk Penulis 
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Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan mengenai 

apakah ada peranan Inspektorat dalam peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah dan memahami perbandingan antara konsep teori yang diberikan 

selama perkuliahan dengan penerapannya dalam suatu instansi. 

2) Untuk Instansi Pemerintahan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa 

informasi kepada Inspektorat Kota Bandung, khususnya auditor internal 

dan pimpinan untuk dapat memberi gambaran mengenai pentingnya 

peranan pengawasan daerah dalam menunjang peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah. 

3) Untuk Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, sumber 

informasi tambahan, dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak lain yang 

akan meneliti mengenai fungsi Inspektorat dalam menunjang optimalisasi  

Pendapatan Asli Daerah. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada saat organisasi pemerintahan relatif kecil, pimpinan instansi 

pemerintah masih mampu melakukan pengawasan melalui kontak pribadi dengan 

bawahannya. Akan tetapi semakin berkembangnya suatu organisasi,aktivitas yang 

dilakukannya pun semakin kompleks dan kemampuan pimpinan dalam melakukan 

pengawasan akan semakin terbatas. Kegiatan ini hakekatnya mendorong 

terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan tenaga berkualitas. Dalam 

hal ini tentunya diharapkan instansi mampu memberikan kontribusi bagi 

masyarakat. 

Oleh karena itu, maka perlu adanya suatu pengawasan yang efektif dengan 

tujuan melindungi harta organisasi pemerintahan dan kebijaksanaan yang telah 

ditentukan oleh pihak organisasi pemerintahan. Pengawasan ini tidak 

dimaksudkan untuk meniadakan kemungkinan terjadinya penyelewengan tetapi 

diharapkan dengan adanya pengawasan yang efektif, dapat memperkecil 

terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemerintahan dan 
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pembangunan. Pengertian pengawasan sesuai Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/03.1/M.PAN/3/2007 adalah : 

“Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama pengawasan 
adalah menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintah 
dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara 
ekonomis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan itu, pelaksanaan fungsi 
pengawasan harus dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan 
kearah penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan 
yang baik (good governance).” 
 
Sedangkan menurut Basuki (2007:173) pengertian pengawasan adalah 

sebagai berikut : 

“Suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan 
pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan 
yang telah ditetapkan.” 

 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan 

suatu kegiatan yang penting dilakukan dalam pemerintahan untuk menjamin agar 

pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Pengawasan yang ada dalam instansi pemerintah diwakili oleh aparat pengawas 

yang selanjutnya disebut Inspektorat (dahulu Badan Pengawas Daerah) yang 

dilakukan oleh auditor internal yang professional di bidangnya. Menurut 

Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 menyatakan bahwa : 

“Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara 

pemerintahan daerah.” 

 
Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 

Tahun 2007 pasal 3 yang dimaksud dengan Inspektorat adalah sebagai berikut : 

“Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota 
dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris 
Daerah.” 
 
Dengan demikian, Inspektorat merupakan suatu teknisi daerah berbentuk 

badan, merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang pengawasan 
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yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang disebut inspektur yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

Untuk mencapai hasil pendapatan daerah yang efisien dan ekonomis, 

pemerintah telah berusaha untuk menciptakan suatu mekanisme pengawasan 

melalui Inspektorat. Disamping itu dilakukan pula berbagai usaha untuk 

meningkatkan disiplin aparatur pemerintah dan menanggulangi penyalahgunaan 

wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya seperti korupsi, kolusi, nepotisme, 

kebocoran, serta pemborosan kekayaan dan keuangan Negara. 

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Inspektorat 

mengacu pada Permendagri No. 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengawasan 

atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Seperti yang dinyatakan oleh Hutabalian 

(2010) bahwa : 

“Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah dalam mengawasi 
pengelolaan pajak di Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 
telah memiliki standar pengawasan untuk mengetahui ada atau tidak 
bentuk penyimpangan dalam melaksanakan pengelolaan pajak 
daerah tersebut yaitu ruang lingkup pengawasan (aspek kepegawaian, 
aspek pemerintahan, aspek pengelolaan keuangan), serta prosedur 
pengawasan.” 
 
Inspektorat membantu pemerintah untuk memeriksa dan mengawasi 

jalannya arus masuk dan keluar pendapatan asli daerah agar dapat berjalan lancar 

dan dapat dikontrol, Inspektorat dapat memeberikan rekomendasi untuk perbaikan 

dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah. Pengertian pendapatan 

menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:23) adalah sebagai berikut : 

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas 
normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu 
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 
penurunan modal.” 
 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan timbul dari 

aktivitas normal perusahaan atau operasi perusahaan berupa penjualan barang dan 

jasa yang dapat menaikan ekuitas. 
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Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 butir 15 pengertian 

pendapatan daerah adalah sebagai berikut : 

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan.” 
 
Sedangkan pengertian Pendapatan Asli daerah menurut Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 butir 18 adalah sebagai berikut : 

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.” 
 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari : 

1) Pajak daerah 

2) Retribusi daerah 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan 

4) Lain-lain PAD yang sah, meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuantungan 

selisih nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing, dan 

komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai sebab akibat dari 

penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003) menyatakan 

bahwa : 

“ Total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan 
APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994--2000 berkisar 
antara 7,07% -- 8,79%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya 
sebesar 7,81%. Kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total 
penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994--
2000 berkisar antara 8,36%-- 23,05%, dengan rata-rata kontribusi 
per tahunnya sebesar 15,61 %, dan sisanya dari komponen lain.” 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan timbul dari 

aktifitas normal perusahaan atau operasi perusahaan berupa hasil penjualan barang 

dan jasa, dan juga bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan yang 

berasal dari pendapatan pemerintah dan pendapatan lain-lain yang  sah. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukanda (2009) menyatakan 

bahwa pelaksanaan pengawasan daerah oleh Inspektorat Kabupaten sangat 

berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini, yaitu: 

“Inspektorat berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode 

analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Nazir (2003:105) 

metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu 

kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perusahaan, khususnya 

mengenai aspek-aspek yang sedang diteliti dan melakukan hubungan terhadap 
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variabel yang diteliti. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti 

menggunakan data primer yang diambil langsung dari penelitian lapangan yang 

dilakukan di instansi terkait. 

 

1.6.1 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah para pegawai pada kantor 

Inspektorat Kota Bandung. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel 

independen dan satu variabel dependen, yaitu:  

1) Peran Inspektorat sebagai variabel bebas/ independen (variabel X) 

2) Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat/ dependen (variabel Y) 

Dalam operasionalisasi variabel ini  semua variabel diukur oleh instrumen 

pengukur dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2004: 86). Pengujian 

variabel-variabel yang diteliti, pada setiap jawaban akan diberikan skor (Sekaran, 

Buku 2, 2006: 32).  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, dimana hipotesis nol 

(Ho) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya 

diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) merupakan 

hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis 

tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

Ho  : Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat atas Pendapatan Asli Daerah tidak 

berperan positif terhadap peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) pada 

Pemerintahan Kota Bandung. 

Ha   : Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat atas Pendapatan Asli Daerah 

berperan positif terhadap peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) pada 

Pemerintahan Kota Bandung. 
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1.6.2 Teknik Pengumpulan data 

Penulis melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data dan 

penelitiannya, yaitu: 

1) Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari 

instansi untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian lapangan yang 

terbagi dalam ; 

(1) Wawancara (interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

Tanya jawab atau percakapan dua arah atau inisiatif pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari responden. 

(2) Pengamatan (observation), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. 

(3) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

pengukuran yang spesifik kepada responden. Kuesioner ini digunakan 

untuk mendapatkan data primer sebagai bahan analisis dan berbagai data 

lainnya. 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-

literatur di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti, untuk 

mendapatkan dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pemerintahan Daerah Kota 

Bandung, yang khususnya dilakukan pada Inspektorat Kota Bandung yang 

berlokasi di Jalan Tera No.2 dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang 

berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Adapun waktu penelitian 

dilakukan dari 22 Desember 2011 sampai 28 Desember 2011. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengawasan 

2.1.1 Pengertian Pengawasan 

Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam praktik pencapaian 

efektivitas di Indonesia. Adapun fungsi dari pengawasan adalah melakukan evaluasi 

dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

Pengertian pengawasan menurut Baswir (2000:118) adalah sebagai berikut : 

“Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian 
apakah suatu pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan 
sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah 
ditetapkan.” 
 
Sedangkan pengawasan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor : PER/03.1/M.PAN/3/2007 adalah : 

“Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama pengawasan 
adalah menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintah dapat 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, 
efektif, dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Untuk mencapai tujuan itu, pelaksanaan fungsi pengawasan harus dapat 
mendorong penyelenggaraan pemerintahan kearah penerapan prinsip-
prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance).” 
 
Adapun definisi lain pengawasan menurut Basuki (2007:173) adalah sebagai 

berikut : 

“Suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan 
pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan-
aturan yang telah ditetapkan.” 
 
Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat pengawasan secara fungsional yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas 
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umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu aspek pengawasan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan 

kegiatan yang ditujukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai 

dengan yang seharusnya. Menurut Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001 tentang 

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemeriksaan adalah : 

“Salah satu bentuk kegiatan fungsional yang dilakukan dengan cara 
membandingkan antara peraturan/ rencana/ program dengan kondisi 
dan atau kenyataan yang ada.” 
 
Adapun pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 

sebagai berikut : 

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses 
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah 
berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan terdiri dari 

kegiatan pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, serta evaluasi yang 

diarahkan untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk penyimpangan dalam 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar pelaksanaan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Pengawasan 

 Menurut Baswir (2000:121) jenis-jenis pengawasan terdiri dari : 

         “ 1. Pengawasan berdasarkan objeknya; 
 2. Pengawasan menurut sifatnya; 
 3. Pengawasan menurut ruang lingkupnya; 
 4. Pengawasan menurut metode pengawasannya.” 
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Pengawasan keuangan Negara dan daerah menurut Halim (2001:286) adalah 

sebagai berikut : 

“Pengawasan keuangan Negara dan daerah berdasarkan ruang 
lingkupnya dibedakan menurut jenis yaitu pengawasan intern dan 
pengawasan ekstern.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Pengawasan berdasarkan objek 

Pengawasan berdasarkan objeknya, dapat digolongkan atas pengawasan terhadap 

penerimaan-penerimaan Negara, dan pengawasan terhadap pengeluaran Negara. 

(1) Pengawasan terhadap penerimaan Negara, dapat dibedakan lagi menjadi dua 

bagian, yaitu : pengawasan terhadap penerimaan pajak dan bea cukai, dan 

pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak. 

(2) Pengawasan terhadap pengeluaran Negara, lebih rumit dibandingkan dengan 

pengawasan terhadap pendapatan Negara, karena pengawasan ini dilakukan 

tidak hanya dalam waktu sekarang atau sesudah berlangsungnya kegiatan, 

tetapi juga dilakukan sebelum dilakukan pengeluaran. Pengawasan 

pengeluaran Negara yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan 

ini, pada umumnya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan APBD. 

2) Pengawasan menurut sifatnya 

Menurut sifatnya, pengawasan dibedakan menjadi pengawasan preventif dan 

pengawasan detektif. 

(1) Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan ini pada dasarnya 

dilakukan untuk mencaegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

(2) Pengawasan Detektif, adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan 

meneliti dan mengetahui dokumen-eokumen laporan pertanggungjawaban 

bendaharawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan tindakan 
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yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang 

seharusnya terjadi. 

3) Pengawasan menurut ruang lingkupnya 

Berdasarkan ruang lingkupnya, pengawasan dibedakan menjadi pengawasan 

internal dan pengawasan eksternal. 

(1) Pengawasan internal, pengawasan internal dalam arti sempit adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari dalam 

departemen atau lembaga yang diawasinya. Sedangkan pengertian 

pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus yang dibentuk secara 

internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. Yang termasuk lembaga 

pengawas daerah antara lain : BPKP, Inspektorat. 

(2) Pengawasan eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit 

pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi. Pihak 

yang termasuk dalam lembaga pengawasan eksternal antara lain : Badan 

Keuangan Negara, Kantor Akuntan Publik. 

4) Pengawasan menurut metode pengawasannya 

Menurut metode pengawasannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi 

pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. 

(1) Pengawasan melekat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau 

atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan 

tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Pengawasan fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan fungsional, baik yang berasal dari internal pemerintahan maupun 

dari lingkungan eksternal pemerintahan. Tujuannya agar pelaksanaan tugas 

umum dan pembangunan itu sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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2.1.3 Aparat Pengawasan 

 Akibat semakin berkembangnya aktivitas pemerintahan, timbulah dampak 

negatif seperti semakin jauhnya hubungan antara pemimpin dengan bahawan untuk 

melakukan pengawasan secara langsung. Dengan demikian diperlukan suatu alat 

penghubung untuk menjembataninya yang merupakan aparat pengawas yang ada di 

lingkungan pemerintahan dan selanjutnya disebut Inspektorat. Badan ini secara teknis 

operasional berada dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Sedangkan secara 

teknis administrative berada dibawah pembinaan Mendagri (Irjen Depdagri). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 tahun 2005 

menyebutkan bahwa : 

“Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan 

oleh Aparat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan fungsi dan 

kewenangannya.” 

 
Pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Pemerintahan sesuai dengan 

fungsi dan kewenangan melalui : 

1) Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; 

2) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; 

3) Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan 

kerja; 

4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya 

penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; 

5) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, dan 

kegiatan; 

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan 

pemerintahan di desa. 

Menurut Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 menyatakan bahwa : 

“Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan 

daerah.” 
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Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 

2007 pasal 3 yang dimaksud dengan Inspektorat adalah sebagai berikut : 

“Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan 
secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris 
Daerah.” 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat merupakan suatu 

teknisi daerah berbentuk badan, merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di 

bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang disebut inspektur 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris 

daerah. 

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 pasal 4 

ayat 2 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat 

mempunyai fungsi : 

(1) Perencanaan program pengawasan; 

(2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

(3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

(4) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 tahun 2005, 

yang dinyatakan dalam pasal 26, Aparat Pengawas dalam lingkungan internal 

pemerintahan terdiri dari : 

1) Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri (Irjen Depdagri) 

Aparat Pengawasan internal di lingkungan Departemen Dalam Negeri adalah 

Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri yang melaporkan hasil 

pengawasannya kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penanggungjawab umum 

manajemen pemerintahan. Ruang lingkup pemeriksaan Inspektorat Jendral 

Departemen Dalam Negeri mencakup substansi program dan administrasi 

manajemen pemerintahan. Substansi program tersebut meliputi tugas pokok dan 

fungsi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanan. Sedangkan 
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aspek administrasi yang menjadi objek pemeriksaan adalah pengelolaan sumber 

daya baik aparatur dan pelayanan publik (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) 

serta pengelolaan dan tanggungjawabnya dalam rangka menunjang keberhasilan 

program (akuntabilitas). 

2) Inspektorat Provinsi 

Inspektorat Provinsi merupakan organisasi pengawas yang berada di lingkungan 

provinsi dibawah Gubernur. Badan ini melakukan pengawasan atas pelimpahan 

pengawasan oleh pemerintah pusat. Inspektorat provinsi melakukan pengawasan 

terhadap : 

(1) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di derah 

kabupaten/kota; 

(2) Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi; 

(3) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 

3) Inspektorat Kabupaten/Kota 

Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan oerganisasi pengawas yang berada di 

daerah dibawah Bupati/Walikota. Badan ini melakukan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan atas pelimpahan 

pengawasan oleh pemerintah pusat. Aparat pengawasan di pererintah daerah Kota 

Bandung diserahkan kepada aparat pengawasan daerah dengan nama Inspektorat. 

Inspektorat memiliki tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang pengawasan. 

  

2.1.4 Pelaksanaan Pengawasan Pemeintah Daerah 

 Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dapat 

digolongkan kedalam tiga bentuk kegiatan, antara lain : 

1) Kegiatan pengawasan tahunan; 

2) Kegiatan pengawasan khusus; 

3) Kegiatan pengawasan hal-hal tertentu. 
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Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan pada Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan oleh Inspektorat 

yaitu dengan jalan : 

1) Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional; 

2) Mengeluarkan pedoman pemeriksaan (pemeriksaan, pengujian, dan penilaian); 

3) Memantau pelaksanaan PKPT; 

4) Menyelenggarakan rapat koordinasi aparat pengawasan fungsional pemerintah 

untuk mengevaluasi pelaksanaan PKPT 

Manfaat yang diharapkan dari keberadaan program pengawasan tahunan 

adalah : 

1) Dihindarinya sejauh mungkin tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan; 

2) Terarahnya ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan; 

3) Menghindari identifikasi dan pemborosan penggunaan tenaga pemeriksaan; 

4) Menghindari rencana penyusunan rencana kerja yang melebihi kemampuan. 

Disamping pengawasan tahunan yang berencana sesuai dengan PKPT, 

aparatur pengawasan fungsional dapat pula melakukan pengawasan khusus dan 

pengawasan hal-hal tertentu. 

Pengawasan khusus biasanya ditujukan terhadap penyimpangan-

penyimpangan dan/atau masalah-masalah dalam bidang administrasi dalam 

lingkungan pemerintahan, yang dinilai mengandung dampak luas terhadap jalannya 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pengawasan ini dapat dilakukan sendiri 

oleh Inspektorat atau tim pemeriksa gabungan yang dibentuk oleh kepala Inspektorat 

yang disebut Inspektur. Sedangkan pengawasan hal-hal tertentu dilaksanakan oleh 

Inspektur Jendral Pembangunan atas petunjuk Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Peran Inspektorat dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang 

pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, peran 

Inspektorat menurut LAKIP 2010 direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

(1) Pelaksanaan pengawasan intern secara berkala; 
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(2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; 

(3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 

(4) Inventarisasi temuan pengawasan; 

(5) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 

(6) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 

 

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 Dalam melaksanakan pengurusan keuangan Negara ini, pemerintah menyusun 

dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran 

daerah pada hakekatnya merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayanan public 

dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, 

dan bertanggungjawab. Pengertian APBD menurut Halim (2001:156) adalah sebagai 

berikut : 

“APBD merupakan rencana kegiatan Pemerintahan Daerah yang 
dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukan adanya sumber 
penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan 
batas maksimal untuk satu periode anggaran.”  
 
Sedangkan pengertian APBD yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 

tahun 2004 pasal 1 butir 17 sebagai berikut : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” 
 
Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa APBD merupakan 

rencana keuangan yang harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan 

seksama dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah untuk satu periode angaaran. 

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2003 dijelaskan bahwa struktur 

APBD terdiri dari :  
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1) Pendapatan daerah; 

2) Belanja Daerah; 

3) Pembiayaan Daerah 

Pendapatan dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan 

yang berasal dari pemberian Pemerintah/instansi yang lebih tinggi atau yang dikenal 

dengan sebutan Dana Perimbangan, dan Dana Pinjaman Daerah. Sedangkan 

pengeluaran dana dalam APBD ini secara garis besar dikelompokan kedalam dua 

kelompok yaitu : Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan, salah satu 

pengeluaran dalam APBD yang dianggarkan yaitu Anggaran Belanja 

Pembangunan/Belanja Modal. 

 

2.2.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 Adapun fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut 

Undang-undang No.17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 4 adalah sebagai berikut : 

1) Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar 

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi 

pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila 

suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat 

membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, 

telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan 

jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan 

untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. 

3) Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk 

menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat 

untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk 

keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 
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4) Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk 

mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas perekonomian. 

5) Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran daerah harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 

6) Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat 

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian. 

 

2.3 Pendapatan 

2.3.1 Pengertian Pendapatan 

 Di dalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan uang 

yang tercermin dalam hal pungutan daerah, dimana pungutan daerah ini jika dapat 

direalisasi akan tercipta menjadi pendapatan daerah. Pengertian pendapatan menurut 

Halim (2001:64) adalah sebagai berikut : 

“Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk 
peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam 
periode tahun anggaran bersangkutan.” 
 
Sedangkan pengertian pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2007:23) adalah sebagai berikut : 

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas 
normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu 
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 
penurunan modal.” 
 
Pendapatan yang dimaksudkan disini adalah pendapatan daerah, seperti yang 

terdapat dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 butir 15 pengertian 

pendapatan daerah adalah sebagai berikut : 

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan.” 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan 

penerimaan yang dapat meningkatkan aktiva maupun ekuitas yang berasal dari 

aktivitas normal perusahaan/ organisasi pada tahun anggaran bersangkutan. 

 

2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 butir 2 

Pendapatan daerah bersumber dari : 

1) Pendapatan asli Daerah; 

2) Dana Perimbangan; dan 

3) Lain-lain pendapatan. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari perndapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

(3) Lain-lain pendapatan adalah pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan 

pendapatan dana darurat. 

 

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pengertian Pendapatan Asli daerah menurut Mardiasmo (2002:65) adalah 

sebagai berikut : 

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang digali dari 
dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, 
hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah.” 
 
Definisi lain dari pendapatan asli daearah menurut Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 pasal 1 butir 18 adalah sebagai berikut : 
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“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan 
yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 
sesuai dengan peraturan perundangundangan.” 
 
Sedangkan yang dimaksud Pendapatan asli daerah menurut Ahmad Yani 

(2009:51) adalah sebagai berikut : 

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli 
daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memeberikan keleluasaan 
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.” 

  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersumber dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 Pendapatan 

asli daerah (PAD) bersumber dari : 

1) Pajak daerah 

2) Retribusi daerah 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan 

4) Lain-lain PAD yang sah, meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuantungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap nilai mata uang asing, dan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai 

sebab akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

 

2.4.1 Pajak Daerah 

 Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 1 butir 10 menyatakan 

bahwa yang dimaksud pajak daerah adalah sebagai berikut : 
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“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Ahmad Yani (2009:52) adalah 

sebagai berikut : 

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

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah 

merupakan suatu iuran wajib kepada daerah yang bersifat memaksa dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah antara lain sebagai 

berikut : 

1) Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah adalah pajak atas pelayanan hotel. Subjek pajak hotel adalah 

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, wajib 

pajaknya adalah pengusaha hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang 

disediakan hotel dengan pembayaran termasuk : (1) fasilitas penginapan atau 

fasilitas tinggal jangka pendek; (2) pelayanan penunjang sebagai kelengkapan 

fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan; (3) jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara 

atau pertemuan di hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran 

yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya diterapkan paling tinggi 10%. 

2) Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Subjek pajak restoran adalah 

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, wajib 
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pajaknya adalah pengusaha restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang 

disediakan restoran dengan pembayaran. Dasar pengenaan pajak hotel adalah 

jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya diterapkan paling 

tinggi 10%. 

3) Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua 

jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian 

dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang 

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. 

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau 

menikmati hiburan, wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan 

dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati 

hiburan. Tarifnya diterapkan paling tinggi 35%. 

4) Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, 

perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan 

komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukan 

suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada 

suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, 

dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh 

pemerintah. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame, wajib pajaknya adalah 

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Objek pajak reklame 

adalah semua penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah 

nilai sewa reklame. Tarifnya diterapkan paling tinggi 25%. 
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5) Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, dengan ketentuan 

bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya 

dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, wajib pajaknya adalah orang 

pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga 

listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, di wilayah 

yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya 

diterapkan paling tinggi 10%. 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang 

pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C, wajib pajaknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan 

galian golongan C. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah 

kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Dasar pengenaan pajak 

pengambilan bahan galian golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan 

galian golongan C. Tarifnya diterapkan paling tinggi 20%. 

7) Pajak  Parkir 

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di 

luar 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 bermotor dan garasi kendaraan bermotor 

yang memungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan 

yang melakukan pembayaran atas tempat parkir, wajib pajaknya adalah orang 

pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Objek pajak parkir 

adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 



29 
 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. 

Tarifnya diterapkan paling tinggi 20%. 

Kriteria pajak daerah yang ditetapkan bagi kabupaten/kota antara lain sebagai 

berikut : 

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi; 

2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani 

masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 

3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 

4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat; 

5) Potensinya memadai; 

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 

7) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan 

8) Menjaga kelestarian lingkungan. 

 

2.4.2 Retribusi Daerah 

Menurut Kaho (2005:170) pengertian retribusi secara umum adalah sebagai 

berikut : 

“Pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka 

yang menggunakan jasa-jasa Negara.” 

 
Sedangkan pengertian retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 

2009 tentang pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut : 

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan.” 
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Selain itu Ahmad Yani (2009:63) menyatakan mengenai retribusi daerah 

adalah sebagai berikut : 

“Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah, merupakan salah 
satu pendapatan daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, 
untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.” 
 
Dengan demikian, retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas pemakaian 

jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang 

berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat 

dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan 

guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff 

retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2 

retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yaitu : 

1) Retribusi jasa umum 

2) Retribusi jasa usaha 

3) Retribusi perjanjian tertentu 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Retribusi jasa umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah 

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-

jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut : 

1) Retribusi pelayanan kesehatan 

2) Retribusi pelayanan kebersihan 
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3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil 

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

5) Retribusi parkir di tepi jalan umum 

6) Retribusi pelayanan pasar 

7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

9) Retribusi penggantian biaya cetak peta 

10) Retribusi pengujian kapal perikanan 

(2) Retribusi jasa usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komerisal, meliputi : 

1) Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal; 

2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh 

pihak swasta. 

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut : 

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 

3) Retribusi tempat pelelangan 

4) Retribusi terminal 

5) Retribusi tempat khusus parkir 

6) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa 

7) Retribusi penyedotan kakus 

8) Retribusi rumah potong hewan 

9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 

10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 
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11) Retribusi penyebrangan di atas air 

12) Retribusi pengolahan limbah cair 

13) Retribusi penjualan produk usaha daerah 

(3) Retribusi perjanjian tertentu 

Retribusi perjanjian tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Jenis-jenis retribusi perjanjian tertentu adalah sebagai berikut : 

1) Retribusi izin mendirikan bangunan 

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 

3) Retribusi izin gangguan 

4) Retribusi izin trayek 

 

2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Jika atas 

pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukan sebagai salah 

satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan ini mencakup : 

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD); 

2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN); 

3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok 

usaha masyarakat. 
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2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah 

yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah terdiri dari : 

1) Jasa giro; 

2) Pendapatan bunga; 

3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 

5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 

6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

8) Pendapatan denda pajak; 

9) Pendapatan denda retribusi; 

10) Pendapatan hasil ekuitas atas jaminan; 

11) Pendapatan dari pengembalian; 

12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 

14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 

 

2.5 Dana Perimbangan 

Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah 

dana yang bersumber dari perndapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

perimbangan terdiri atas : 

1) Dana bagi hasil; 

2) Dana Alokasi umum; dan 

3) Dana alokasi khusus. 
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Berdasarkan penyataan diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini berasal dari 

pajak dan sumber daya alam. 

(1) Bagi hasil pajak, yang terdiri dari : 

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna (BPHTB) 

c) Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) 

(2) Bagi hasil Sumber Daya Alam, yang terdiri dari : 

a) Iuran hak pengusahaan hutan (IPHP) 

b) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 

c) Iuran tetap/ Landrent 

d) Iuran Eksplorasi 

e) Iuran Eksploitasi (Royalty) 

f) Penerimaan pungutan pengusahaan perikanan 

g) Penerimaan dari sektor minyak bumi 

h) Penerimaan dari sektor pertambangan gas alam 

2) Dana Alokasi Umum, merupakan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

3) Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional 
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2.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah 

 Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 Lain-lain pendapatan yang 

sah terdiri atas hibah dan pendapatan dana darurat. 

1) Hibah 

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada Daerah 

yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Hibah dituangkan 

dalam suatu naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pemberi hibah. 

Hibah harus digunakan sesuai dengan naskah perjanjian. 

2) Pendapatan dana Darurat 

Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk 

keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa 

luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan 

sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional 

dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Objek Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini maka objek penelitian yang dipilih untuk 

penulisan skripsi ini adalah auditor di Inspektorat Kota Bandung yang berlokasi di Jl. 

Tera No.20 Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis hanya melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu peranan 

Inspektorat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

 

3.1.1 Sejarah Singkat Inspektorat 

Tujuan pokok diberikannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam memberikan 

kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri 

(otonom), tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-undang tersebut diterbitkannya 

peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan 

kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Pada lingkup Pemerintah Kota 

Bandung diterbitkan peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata 

cara pengawas atas penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Dalam pelaksanaan dibentuk suatu badan yang merupakan unsure penunjang 

pemerintah daerah dibidang pengawasan, yaitu Inspektorat Kota Bandung 

sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung. Di dalam 

pelaksanaan kerjanya, Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada keputusan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 tentang kedudukan, tugas 

pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Bandung. 
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Seiring dengan berjalannya pemerintahan di kota Bandung, Inspektorat telah 

mengalami beberapa perubahan/perkembangan nama, yaitu : 

1) Inspektorat Wilayah (ITWIL) Kota Bandung. Sesuai dengan SK Walikota KDH 

TK II Bandung Nomor 2876/1972, tanggal 18 Februari 1976 

2) Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kota Bandung. Sesuai dengan 

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 

3) Inspektorat Kota Bandung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 11 tahun 2007 

 

3.1.2 Visi dan Misi Inspektorat 

Visi Inspektorat :  

Visi Inspektorat Kota Bandung adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan 

yang bermartabat melalui pengawan yang professional dan bertanggungjawab. 

 

Misi Inspektorat : 

1) Melakukan pengawasan terhadap system, mekanisme, peraturan yang telah 

ditetapkan 

2) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang 

baik melalui pengawasan internal/fungsional 

3) Mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang professional, akuntabel, efektif 

dan efisien serta responsive 

4) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam pengambilan keputusan pimpinan 

untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah 

5) Menumbuhkan sinergi antar aparat pemerintah 

 

3.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat 

Berdasarkan surat keputusan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 

Tahun 2004 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota 
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Bandung. Inspektorat adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, 

merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang 

dipimpin oleh seorang kepala badan/Inspektur yang berbeda di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif 

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sebagai bidang pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 

1) Inspektur 

2) Sekretariat, membawahi : 

(1) Sub. Bagian Perencanaan 

(2) Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

(3) Sub. Bagian Administrasi dan Umum 

3) Inspektur Pembantu Wilayah I : 

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah I 

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah I 

(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah I 

4) Inspektur Pembantu Wilayah II : 

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah II 

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah II 

(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah II 

5) Inspektur Pembantu Wilayah III : 

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah III 

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah III 

(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah III 

6) Inspektur Pembantu Wilayah IV : 

(1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Wilayah IV 

(2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Wilayah IV 

(3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV 

 



39 

 

 

 

 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat daerah terdiri atas sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fingsional 

yang diangkat oleh Walikota atas usul Inspektur. Pembentukan jenis, jenjang dan 

jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Adapun Wilayah yang diperiksa sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dibagi 4 wilayah meliputi : 

1) Wilayah I, terdiri dari : 

(1) Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; 

(2) Badan Kepegawaian Daerah; 

(3) Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran; 

(4) Dinas Perhubungan; 

(5) Dinas Bina Marga dan Pengairan; 

(6) Bagian Perekonomian; 

(7) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; 

(8) Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam; 

(9) Satuan Polisi Pamong Praja; 

(10) Perusahaan Daerah Pasar bermartabat; 

(11) Kecamatan Sukasari; 

(12) Kecamatan Sukajadi; 

(13) Kecamatan Cicendo; 

(14) Kecamatan Andir; 

(15) Kecamatan Cidadap; 

(16) Kecamatan Coblong; 

(17) Kecamatan Bandung Wetan; 

(18) Kecamatan Cibeunying Kaler; 
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(19) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandung; 

(20) Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandung; 

(21) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandung; 

(22) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandung; 

(23) Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandung. 

 

2) Wilayah II, terdiri dari : 

(1) Asisten Pemerintahan; 

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

(4) Dinas Pendidikan; 

(5) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 

(6) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

(7) Dinas Pendapatan; 

(8) Bagian Pemerintahan Umum; 

(9) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah; 

(10) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

(11) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; 

(12) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak; 

(13) Kecamatan Cibeunying Kidul; 

(14) Kecamatan Sumur Bandung; 

(15) Kecamatan Batununggal; 

(16) Kecamatan Regol; 

(17) Kecamatan Lengkong; 

(18) Kecamatan Kiaracondong; 

(19) Kecamatan Antapani; 

(20) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandung; 

(21) Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandung; 

(22) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandung; 
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(23) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandung; 

(24) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bandung. 

 

3) Wilayah III, terdiri dari : 

(1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 

(2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Derah; 

(4) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

(5) Dinas Sosial; 

(6) Dinas Kesehatan; 

(7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

(8) Kantor Perpustakaan dan Arsip Dearah; 

(9) Perusahaan Daerah Kebersihan; 

(10) Rumah Sakit Umum Daerah; 

(11) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut; 

(12) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

(13) Kecamatan Bandung Kulon; 

(14) Kecamatan Bojongloa Kaler; 

(15) Kecamatan babakan Ciparay; 

(16) Kecamatan Bojongloa Kidul; 

(17) Kecamatan Astana Anyar; 

(18) Kecamatan Bandung Kidul; 

(19) Kecamatan Buah Batu; 

(20) Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bandung; 

(21) Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Bandung; 

(22) Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Bandung; 

(23) Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Bandung; 
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4) Wilayah IV, terdiri dari : 

(1) Asisten Administrasi Umum; 

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan; 

(3) Dinas Tenaga Kerja; 

(4) Dinas Komunikasi dan Informatika; 

(5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

(6) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; 

(7) Dinas Pemuda dan Olah Raga; 

(8) Bagian Umum dan Perlengkapan; 

(9) Bagian Tata Usaha Sekretarian Daerah; 

(10) Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening; 

(11) Kecamatan Panyileukan; 

(12) Kecamatan Cinambo; 

(13) Kecamatan Cibiru; 

(14) Kecmatan Gedebage;  

(15) Kecamatan Mandalajati; 

(16) Kecamatan Arcamanik; 

(17) Kecamatan Rancasari; 

(18) Kecamatan Ujungberung; 

(19) Sekolah Menegah Atas Negeri 24 Bandung; 

(20) Sekolah Menegah Pertama Negeri 8 Bandung; 

(21) Sekolah Menegah Pertama Negeri 14 Bandung; 

(22) Sekolah Menegah Pertama Negeri 30 Bandung; 

(23) Sekolah Menegah Pertama Negeri 34 Bandung. 

 

5) Jumlah Tenaga Kerja 

Inspektorat Kota Bandung terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) orang karyawan yang 

terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang pada bagian Sekretariat, 6 (enam) orang pada 
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Irban. Wil I, 8 (delapan) orang pada Irban. Wil II, 7 (tujuh) orang pada Irban. Wil III, 

8 (delapan) orang pada Irban. Wil IV, dan 19 (Sembilan belas) orang Auditor. 

 

3.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat  

Di dalam struktur tersebut setiap pejabat atau staf mempunyai tugas masing-

masing sesuai dengan bidangnya, tugas tersebut yaitu : 

1) Kepala Badan/Inspektur 

Kepala Badan/Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan 

mengendalikan badan dalam mengelola urusan rumah tangga daerah, 

melaksanakan kebijakan Walikota di bidang pengawasan umum terhadap 

penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan di lingkungan pemerintah. Kepala Badan/Inspektur mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

(1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Inspektorat sesuai 

dengan program pembangunan daerah (propeda); 

(2) Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta 

pemerataan tugas; 

(3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan 

tugas; 

(4) Membantu dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan; 

(5) Memeriksa hasil bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta 

memberikan jalan keluarnya; 

(6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja 

(7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

(8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

(9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
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2) Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan/Inspektur dalam 

melaksanakan urusan perencanaan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan serta urusan 

umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan serta kebijakan teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan/Inspektur. Untuk melaksanakan tugas pokoknya 

sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : 

(1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja kegiatan kesekretariatan; 

(2) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja 

pengawasan;  

(3) Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan 

hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 

(4) Pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional; 

(5) Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinaisn proses 

penanganan pengadaan; 

(6) Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian 

dan keuangan; 

(7) Pelaksanan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Inspektorat; 

(8) Pelaksanan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan. 

 

3) Sub Bagian Perencanaan 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam 

bidang perencanaan. Untuk melaksanakan tugas pokoknnya Sub Bagian 

Perencanaan mempunyai fungsi : 

(1) Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja 

kepegawaian; 

(2) Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan 

(3) Penyiapan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data 

pengawasan; 
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(4) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan 

perlengkapan; 

(5) Penyusunan anggaran Inspektorat; 

(6) Pelaporan kegiatan perencanaan. 

 

4) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu 

Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan. Untuk menjalankan tugas 

pokoknya Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki fungsi : 

(1) Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 

(2) Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan; 

(3) Palaksanaan evaluasi hasil pengawasan; 

(4) Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan; 

(5) Penyusunan statistic hasil pengawasan; 

(6) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 

(7) Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan. 

 

5) Sub Bagian Administrasi dan Umum 

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok membantu 

Sekretaris dalam bidang administrasi dan umum. Untuk melaksanakan tugas 

pokoknnya Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi : 

(1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi meliputi pengelolaan naskah dinas, 

penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan 

administrasi perjalanan dinas; 

(2) Pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan 

penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan 

kesejahteraan pegawai; 

(3) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; 
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(4) Pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum. 

 

6) Inspektur Pembantu 

Inspektorat Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan urusan 

pemerintahan dan kasus pengendalian di instansi atau satuan kerja perangkat 

daerah sesuai wilayah kerja masing-masing. Unruk menjalankan tugas pokoknya 

Inspektorat Pembantu mempunyai fungsi : 

(1) Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; 

(2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; 

(3) Pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian, 

dan penilaian; 

(4) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; 

(5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan. 

 

7) Seksi Pengawasan Pembangunan 

Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur 

Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang pembangunan sesuai wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas 

pokoknnya seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi : 

(1) Pengusulan program pengawasan dibidang pembangunan; 

(2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan; 

(3) Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah bidang pembangunan; 

(4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 

pengawasan di bidang pembangunan; 

(5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pembangunan. 
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8) Seksi Pengawasan Pemerintahan 

Seksi Pengawasan Pemerintah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur 

Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang pemerintahan sesuai wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas 

pokoknnya seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai fungsi : 

(1) Pengusulan program pengawasan dibidang pemerintahan; 

(2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan; 

(3) Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah bidang pemerintahan; 

(4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 

pengawasan di bidang pemerintahan; 

(5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pemerintahan. 

 

9) Seksi Pengawasan Kemasyarakatan 

Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur 

Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

bidang kemasyarakatan sesuai wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas 

pokoknnya seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 

(1) Pengusulan program pengawasan dibidang kemasyarakatan; 

(2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan; 

(3) Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan; 

(4) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 

pengawasan di bidang kemasyarakatan; 

(5) Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang kemasyarakatan. 
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3.1.5 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Bandung 

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Bandung, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja 

yaitu : 

1) Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR) 

2) Bagian Iuran Rehabilitas Daerah (IREDA) 

3) Bagian Eksplorasi Parkir (BEP) 

4) Bagian Perusahaan Pasar (BPP) 

5) Bagian Tata Usaha Dalam (TUD) 

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana struktur organisasi Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 

(lima) satuan unit kerja diubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu : 

1) Sub Bagian Tata Usaha 

2) Seksi Pajak 

3) Seksi Retribusi 

4) Seksi IPEDA 

5) Seksi perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan 

6) UPTD Pasar 

7) UPTD Parkir dan Terminal 

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut di atas, 

khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai system MAPENDA 

(Manual Administrasi Pendapatan Daerah) sebagai landasan bagi penyelenggaraan 

pengelolaan pendapatan daerah serta Dinas Pendapatan daerah Tingkat I maupun 

Tingkat II yang merupakan pedoman dalam pengelolaan pendapatan daerah yang 

diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri No. 970-830 Tahun 1981 serta 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41-101 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/Kotamadya Daerah 



49 

 

 

 

Tingkat II. Dengan system MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan 

pajak/retribusi secara langsung kepada wajib pajak/retribusi atau “door to door”.  

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendpatan Daerah di seluruh 

Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, 

yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah KOtamadya Daerah Tingkat II 

Bandung, yaitu Peraturan Pemerintah Kotamadya bandung No.11 Tahun 1989 

tanggal 30 Oktober tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Tingkat II Bandung. 

Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu 

disusun sitem dan prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah 

lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan bangunan yang lebih mutakhir sebagai 

penyempurnaan dari system dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang Sistem Prosedur 

Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten/Kotamadya Derah Tingkat II seluruh 

wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual 

Pendapatan Daerah). 

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka system pemungutan yang 

awalnya dilakukan secara “Door to Door” menjadi “Self Assesment” yaitu wajib 

pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi 

ke Dinas Pendapatan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 978-893 tahun 1981 tentang manual Administrasi Pendapatan daerah 

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 1990 tentang system dan 

prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 

seluruh wilayah Indonesia, sudah tidak sesuai lagi. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut, sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan 
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penerimaan pendapatan lain-lain perlu diatur kembali dengan Keputusan Mentri 

Dalam negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Menteri Dalam 

Negeri dalam pasal 2. Keputusan ini menyatakan bahwa Sistem dan Prosedur 

Administrasi Pajak Daerah terdiri dari : 

1) Pendaftaran dan pendataan; 

2) Penetapan; 

3) Penyetoran; 

4) Anggaran dan Permohonan Penundaan Pembayaran; 

5) Pembukuan dan pelaporan; 

6) Keberatan Banding; 

7) Penagihan; 

8) Pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administrasi; dan 

9) Pengembalian kelebihan pembayaran. 

  

3.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 

 Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asa otonomi 

dan pembantuan. 

 Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan mempunyai fungsi antara 

lain : 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pajak daerah, pendapatan 

bukan pajak daerah dan pengendalian; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perencanaan pajak daerah, pendaptan bukan pajak daerah dan pengendalian; 

3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidnag perencanaan pajak daerah, pendaptan 

bukan pajak daerah dan pengendalian; 
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4) Pelaksanaan tugas lain diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; dan 

5) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dinas. 

  

3.1.7 Visi dan Misi Dispenda Kota Bandung 

Visi Dinas Pendapatan Daerah : 

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki yaitu : “ Profesional dalam 

Pengelolaan Pendapatan Daerah, Prima dalam Pelayanan Menuju Kota Jasa yang 

Bermartabat”. 

 

Misi Dinas Pendapatan Daerah : 

1) Meningkatkan kualitas dan mendayagunakan aparatur di lingkungan Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung 

2) Menata sistem dan prosedur serta pengawasan dan aparatur pendapatan daerah 

3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana aparatur dalam 

mendukung penyelenggaraan pelayanan prima. 

 

3.1.8 Sasaran Dispenda Kota Bandung 

Dinas Pendapatan Daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar 

pajak; 

2) Meningkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta 

penagihan pajak; 

3) Tersediannya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan 

kejujuran petugas; 

4) Tercapainya program Pemerintahan Kota Bandung di bidang pendapatan pajak 

daerah dan pendapatan bukan pajak daerah; 

5) Mendukung terhadap program Pemerintah Kota Bandung menjadikan kota 

Bandung sebagai kota jasa yang BERMARTABAT. 



52 

 

 

 

3.1.9 Struktur Organisasi Dispenda Kota Bandung 

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : 

1) Kepala Dinas 

2) Sekretariat, membawakan : 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(2) Sub Bagian Keuangan dan Program 

3) Bidang Perencanaan, membawahkan : 

(1) Seksi Data dan Potensi Pajak 

(2) Seksi Program 

(3) Seksi Analisa dan Pelaporan 

4) Bidang Pajak, membawahkan : 

(1) Seksi Pelayanan dan Pengaduan 

(2) Seksi Penetapan dan Pembukaan 

(3) Seksi Penagihan 

5) Bidang Pendapatan Bukan Pajak Daerah, membawahkan : 

(1) Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Pusat 

(2) Seksi Administrasi Bagi Hasil Provinsi 

(3) Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah 

6) Bidang Pengendalian, membawahkan : 

(1) Seksi Pembinaan Internal 

(2) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan 

(3) Seksi Penyuluhan, Evaluasi, dan Monitoring 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moch. Nazir (2003 : 105) metode 

deskriptif adalah sebagai berikut : 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok 
manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 
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pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
mengenai perusahaan, khususnya mengenai aspek – aspek yang sedang 
diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti.” 
 

Dari penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penenilitian metode 

deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan secara 

sistematis, actual dan akurat dengan mengumpukan data berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan. 

Studi kasus atau penelitian kasus (case study) adalah penelitian tentang status 

sekelompok manusia yang berkenaaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalitas. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran 

secara lebih jelas tentang latar belakang. Kemudian dari sifat – sifat yang khas 

tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Pemilihan pendekatan studi kasus didasarkan atas pertimbangan bahwa 

penelitian hanya dilakukan pada suatu perusahaan untuk melihat kecenderungan data 

dalam menggeneralisasi pengambilan kesimpulan. 

 

3.2.1 Penentuan Populasi Penelitian 

Menurut Indriantoro (2002 : 115) populasi adalah sekelompok orang, kejadian 

atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian 

ini adalah sebagian dari seluruh staf dan pejabat pada Inspektorat Kota Bandung 

sebanyak 71 orang. 

Metode pemilihan sampel dalam penilitian ini adalah berdasarkan 

pertimbangan (Judgement Sampling). Menurut Indriantoro (2002 : 131) judgement 

sampling merupakan pilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh 

dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan 

atau masalah penelitian). 
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3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2004:31) definisi variabel penelitian adalah sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

Untuk menjawab dan mengungkapkan masalah serta tujuan penelitian, perlu 

dikemukakan terlebih dahulu variabel-variabel yang terkandung dalam penelitian ini. 

Penelitian dengan judul “Peranan Inspektorat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung” , terdapat dua variabel dalam 

penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Secara rinci pengertian kedua variabel tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1) Variabel bebas, yaitu variabel yang dapat berpengaruh atau mempengaruhi 

variabel lainnya, dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah Peranan 

Inspektorat. Yang menjadi indikator peranan inspektorat dalam melakukan 

pengawasan menurut LAKIP tahun 2010 adalah : Pelaksanaan pengawasan 

internal secara berkala; Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan 

daerah; Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 

Inventarisasi temuan pengawasan; Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 

2) Variabel terikat, yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam 

hal ini yang menjadi variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang 

menjadi indikator dari Pendapatan Asli Daerah adalah kenaikan pendapatan asli 

daerah. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. 

Skala ordinal ini memungkinkan peneliti untuk mengurutkan responden kedalam 

urutan rangking atas dasar hidupnya terhadap masalah tertentu. Adapun indikasi 

variabel dan instrumen dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi 

Variabel 
Indikator 

Skala 

Pengukuran 
Instrumen 

Variabel Bebas : 

Peran Inspektorat 

(kegiatan 

pengendalian 

internal 

Inspektorat 

menurut LAKIP 

2010) 

1) Pelaksanaan pengawasan 

internal secara berkala 

2) Penanganan kasus pengaduan 

di lingkungan pemerintah 

daerah 

3) Pengendalian manajemen 

pelaksanaan kebijakan kepala 

daerah 

4) Inventarisasi temuan 

pengawasan 

5) Tindak lanjut hasil temuan 

pengawasan 

6) Koordinasi pengawasan yang 

lebih komprehensif 

Ordinal 

 

Observasi, 

wawancara, 

Kuesioner 

Variabel terikat : 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah 

pada Pemerintahan Kota Bandung. 

Ordinal 

 

 

Observasi, 

wawancara, 

Kuesioner 

  

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran 

skala likert karena skala ini memiliki reliabilitas yang relatif tinggi. Menggunakan 

skala likert karena skala ini dinilai tepat untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Menurut Sugiyono (2004:86) 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.  

Skala likert yang digunakan untuk indikator dari variabel yang dioperasikan 

dalam penelitian ini untuk memberikan unsur kuantitatif dari jawaban sangat setuju, 
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setuju, ragu – ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju tetapi hanya memberikan 

urutan tingkatan saja. 

Skala likert dapat memperlihatkan item yang dinyatakan dalam beberapa 

respons alternatif karena jangka respon yang lebih besar membuat skala likert dapat 

memberikan keterangan yang lebih jelas dan nyata. Pengujian variabel-variabel yang 

diteliti, pada setiap jawaban akan diberikan skor (Sekaran, Buku 2, 2006: 32). Skala 

likert menggunakan 5 (lima) tingkatan untuk menyatakan sikap atau jawaban respon 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
Instrument Skala Likert 

NO Item Instrumen Skor 
1 Sangat Setuju (SS)  5 
2 Setuju (S) 4 
3 Kurang Setuju (KS) 3 
4 Tidak Setuju (TS) 2 
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Sumber: Sekaran, Buku 2 (2006:32) 

 

3.2.3 Sumber Data Penelitian 

Sebagian besar tujuan penerlitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini 

penulis memperoleh data dari dua sumber : 

1) Data Primer 

Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari Inspektorat dan 

Dinas Pendapatan Daerah yang sedang diteliti. Dimana penelitian yang dilakukan 

penulis adalah dengan melakukan observasi, wawancara dengan pejabat dan staf 

di instansi terkait, dan kuesioner. 

 

 

 

 



57 

 

 

 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai 

sumber-sumber informasi, dimana data sekunder ini diperoleh dari studi 

kepustakaan dan pengunpulan data dari literatur-literatur serta dari sumber lain 

yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. 

 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data dan 

penelitiannya, yaitu: 

1) Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari instansi 

untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian lapangan yang terbagi 

dalam ; 

(1) Wawancara (interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

Tanya jawab atau percakapan dua arah atau inisiatif pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari responden. 

(2) Pengamatan (observation), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati 

secara langsung objek yang akan diteliti. 

(3) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

pengukuran yang spesifik kepada responden. Kuesioner ini digunakan untuk 

mendapatkan data primer sebagai bahan analisis dan berbagai data lainnya. 

Kuesioner yang digunakan penulis dalam pengumpulan data terdiri dari dua 

bagian, yaitu : 

(1) Pertanyaan umum 

Pertanyaan umum dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka, menyangkut 

identitas responden diantaranya nama responden, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, jabatan dan lama bekerja. 
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(2) Pertanyaan khusus 

Pertanyaan khusus adalah pertanyaan yang berhubungan dengan peran 

Inspektorat dan pendapatan asli daerah, yaitu dengan menggunakan variasi 

jawaban yang telah ditentukan sebelumnya.  

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur 

di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti, untuk mendapatkan 

dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang sedang 

diteliti. 

 

3.2.5 Penentuan Responden 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

studi kasus, yaitu penelitian dengan mengambil alat pengumpulan data primer dan 

sekunder penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, dan 

berdasarkan topik yang dipilih penulis, responden yang berkatian dengan penelitian 

ini adalah individu - individu yang berkaitan dengan pengaruh Inspektorat dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah responden yang direncanakan penulis 

untuk mengisi kuesioner sebanyak 20 orang responden yang merupakan auditor pada 

Inspektorat Kota Bandung. Perwakilan responden ini dianggap cukup mewakili 

keseluruhan responden yang ada karena posisi mereka dalam instansi berkaitan 

dengan topik yang dibahas oleh penulis. 

 

3.2.6 Rancangan Analisis 

Dalam melakukan analisis tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1) Memperoleh data dengan variabel-variabel yang terkait antara lain kuesioner dari 

responden yang berhubungan dengan peranan Inspektorat dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. 
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2) Pengujian data sebelum dilakukan uji hipotesis yaitu pengujian validitas dan 

reliabilitas untuk masing-masing variabel. 

3) Menghitung nilai ordinal untuk peranan Inspektorat dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

4) Melakukan uji statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. 

5) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian statistik. 

 

3.2.7 Pengujian Data 

3.2.7.1 Pengujian Validitas 

Validitas menunjukan sejauh mana relevansi pernyataan terhadap apa yang 

dinyatakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Dengan kata lain seberapa 

besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. 

Pengujian validitas menurut Sugiyono (2004 : 109) yaitu : 

“Valid berarti instrument dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur” 

Menguji validitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan perhitungan 

koefisien kolerasi Pearson Product Moment. Analisis ini dilakukan dengan bantuan 

software SPSS. Adapun rumus koefisien kolerasi Pearson Product Moment yang 

dikutip oleh Riduwan (2008:227) adalah sebagai berikut : 

)))()()((

))((
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rxy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑=  

Keterangan : 

n : Sampel 

r : Koefisien antara variabel X dan variabel Y 

X : Skor dari instrumen 1 

Y : Skor dari instrumen 2 

XY : Hasil kali dari skor X dengan skor Y untuk setiap responden 

X2 : Kuadrat skor instrumen 1 
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Y2 : Kuadrat skor instrumen 2 

 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas yang dilakukan 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pernyataan-peryataan 

yang digunakan dalam penelitian ini sudah dapat mengukur variabel penelitian. 

Uji validitas butir-butir kuesioner penilaian dilakukan dengan menggunakan 

uji kolerasi Pearson Product Moment. Pengujian validitas tiap butir dengan cara 

mengkolerasikan skor tiap butir  dengan skor total responden yang merupakan jumlah 

skor tiap butir. Selanjutnya, dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien 

kolerasi, item yang mempunyai kolerasi positif dengan skor total serta kolerasinya 

tinggi, menunjukan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Jadi, 

apabila t hitung > t tabel  maka dalam instrumen tersebut dinyatakan valid. 

3.2.7.2 Pengujian Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2004:110) mendefinisikan instrument yang reliabel 

sebagai berikut : 

“Instrumen yang reliable adalah instrument yang digunakan beberapa 
kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 
sama”. 

Dengan demikian suatu instrument dikatakan reliable bila digunakan untuk 

mengukur berkali-kali data yang sama (konsisten). Pengujian reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan rumus Spearman Brown yang dikutip Sugiyono (2004:122), 

yaitu : 

�� =
���
� + �� 

Keterangan : 

ri =  reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 
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Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Jika koefisiensi internal seluruh instrumen (ri) ≥ rtabel dengan tingkat 

signifikansi 5% maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2) Jika koefisiensi internal seluruh instrumen (ri) < rtabel dengan tingkat 

signifikansi 5% maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 

 

3.2.7.3 Pengujian Kolerasi Rank Spearman 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistic non parametic 

karena teknik ini sangat sesuai dengan data – data ilmu sosial dan dapat digunakan 

bukan untuk skor eksak dalam penelitian keangkaan, melainkan hanya merupakan 

tingkatan disamping perhitungannya yang sederhana. Hipotesis akan diuji 

menggunakan analisis kolerasi Rank Spearman dengan rumus menurut Sudjana (2004 

: 253) adalah sebagai berikut : 

rs =1- 
nn

dii
n

−

∑

3

26

 

Keterangan : 

di : selisih rangking data variabel X dan Y (Xi-Yi) 

n : banyaknya sampel 

Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan rumus tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Berilah rangking observasi – observasi pada variabel X antara 1 samapi dengan n. 

Demikian juga untuk observasi pada variabel Y mulai 1 sampai dengan n 

2. Daftar objek tersebut, beri setiap subjek rangking pada variabel X dan 

rangkingnya pada variabel Y si setiap nama subjek 
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3. Tentukan harga d untuk setiap subjek dengan menggunakan ranking Y pada 

rangking X. Kuadratkan harga tersebut untuk menentukan d	 masing – masing 

subjek. Jumlahkan harga d	 untuk ke-n kasus guna mendapatkan 
d	. 

4. Hitung koefisien kolerasi r� dengan menggunakan rumus kolerasi diatas. 

Selanjutnya apabila terdapat data kembar atau dijumpai 2 subjek atau lebih 

yang mempunyai nilai sama dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

� =	
∑�	 +	∑�	 −	∑��	
2	��∑�	��∑���  

Dengan ketentuan : 

��	 = 	�
� − 	�
12 −	��� 

��	 = 	�
� − 	�
12 −	��� 

� =	 t
� − 	t
12  

Keterangan : 

r�  : koefisien kolerasi rank spearman 

di : selisih rangking data variabel X dan Y (Xi-Yi) 

n : banyaknya sampel 

t : banyaknya data yang memiliki rank kembar  

Menurut Riduwan (2008 : 228) untuk dapat memberi interprestasi terhadap 

kuat lemahnya hubungan variabel X dan variabel Y maka dapat digunakan pedoman 

seperti yang tertera pada Tabel 3.3 sebagai berikut : 

 



63 

 

 

 

Tabel 3.3 

Batas – Batas Nilai Kolerasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,000-0,199 Sangat Lemah 
0,200-0,399 Lemah 
0,400-0,599 Cukup Kuat 
0,600-0,799 Kuat 
0,800-1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Riduwan (2008 : 228) 

 

3.2.7.4 Koefisien Penentu (determinasi) 

Untuk menghitung besarnya sumbangan atau kontribusi dari variabel X 

terhadap naik atau turunnya variabel Y maka dapat dihitung dengan koefisien 

determinasi dengan rumus yang dikutip oleh Riduwan (2008:228) adalah : 

 

Kp = 	r²	x	100% 

Keterangan : 

Kp : besarnya koefisien penentu (determinasi) 

r : koefisien kolerasi PPM 

 

3.2.7.5 Pengujian Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan oleh 

penulis dimana hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Rumus yang digunakan untuk 

menguji hipoesis tersebut yang dikutip dari Riduwan (2008:229) adalah : 

t	 = 	 r√n − 2
�1 − 	r²

 

Keterangan : 

r : koefisien kolerasi 

n-2 : derajat kebebasan (dk) 
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r2 : koefisien determinasi 

n : sampel 

t : hasil hitung 

Hipotesis yang dirumuskan adalah : 

H0 : r  = 0 Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat atas Pendapatan Asli 

Daerah tidak berperan positif terhadap peningkatan Pendapatan 

Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung. 

Ha: r  ≠ 0 Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat atas Pendapatan Asli 

Daerah berperan positif terhadap peningkatan Pendapatan 

Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Jika thitung > ttabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika thitung < ttabel   maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Peranan Inspektorat 

Peran Inspektorat dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang 

pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, peran 

Inspektorat menurut LAKIP 2010 direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

(1) Pelaksanaan pengawasan intern secara berkala; 

(2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; 

(3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 

(4) Inventarisasi temuan pengawasan; 

(5) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 

(6) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masing-masing kegiatan diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 

Pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat terhadap proses pengelolaan 

keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

telah ditetapkan, dengan adanya pengawasan internal ini diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dan mampu mengungkapkan secara 

detail kesalahan prosedur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Pengawasan internal ini dilakukan secara berkala, biasanya setiap satu bulan 

sekali agar dapat mencegah kesalahan secara dini. Dari hasil pemeriksaan internal 

mampu menyajikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif 

kepada pemerintah daerah. 
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2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Dalam pelaksanaan pengawasan internal, Inspektorat selain melaksanakan 

pengawasan secara berkala juga menampung pengaduan terhadap kasus 

penyimpangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah. Setiap pengaduan 

yang diterima akan segara ditindak lanjuti dengan menelusuri secara langsung ke 

instansi bersangkutan. 

Dalam melakukan pengusutan kebenaran pengaduan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat harus meneliti dan menilai tiap 

pelaksanaan penyusutan mengenai kebenaran pengaduan tersebut. Jika pengaduan 

tersebut dinyatakan benar terjadi, Inspektorat akan menegur instansi bersangkutan 

dan melaporkan kasus tersebut ke kepala daerah/Walikota agar segera ditindak 

lanjuti. 

3) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 

Sistem pengendalian manajemen mencakup seluruh sistem organisasi, 

kebijakan, prosedur, perencanaan, akuntansi, pelaporan, dan pemeriksaan internal 

yang ditetapkan oleh pimpinan dalam mengelola suatu satuan kerja serta dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif untuk mencapai hasil yang telah 

ditetapkan. Tujuan dari pengujian sistem pengendalian manajemen adalah untuk 

mneilai tingkat efisiensi, ekonomis, dan efektivitas serta mengenali kemungkinan 

adanya kelemahan pengendalian manajemen dari kegiatan program yang diperiksa. 

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

terhadap proses pelaksanaan pengawasannya. Kebijakan pengawasan umum yang 

dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar 

tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan terhadap program kerja yang akan 

dilaksanakan. 

Kegiatan pemeriksaan yang efektif harus mencakup penelaahan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku bagi kegiatan 

atau program dari objek yang akan diperiksa. Khusus mengenai kebijkan yang perlu 

dinilai adalah : 
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a) Apakah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

b) Apakah kebijakan yang telah ditetapkan efektif, efisien, dan ekonomis untuk 

dilaksanakan 

c) Apakah terjadi penyimpangan yang penting dan terus menerus atas kebijakan 

yang telah ditentukan, apabila terjadi apakah terdapat alasan-alasan yang kuat. 

4) Inventarisasi Temuan Pengawasan 

Temuan dapat berupa temuan positif dan temuan negatif. Setiap temuan 

terutama temuan negatif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan harus dimanfaatkan 

atau dikembangkan untuk dijadikan dasar penyusunan laporan. Pada umumnya hanya 

temuan negatif yang memerlikan pengembangan lebih lanjut. Syarat-syarat temuan 

yang dapat diteruskan : 

(1) Dinilai penting untuk diteruskan kepada pihak-pihak lain 

(2) Dikembangkan secara objektif 

(3) Berdasarkan kepada pemeriksaan yang cukup memadai untuk mendukung sesuai 

kesimpulan yang diambil 

(4) Harus dapat disimpulkan secara logis dan jelas. 

Setiap temuan dari pelaksanaan pemeriksaan disusun secara sistematis yang 

dituangkan dalam kertas kerja audit. Temuan yang ada harus disertai dengan bukti. 

Bukti adalah informasi penting yang diperoleh selama pemeriksaan baik melalui 

pengamatan, wawancara maupun catatan-catatan untuk mendukung temuan yang 

akan dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan diperlukan bukti yang cukup, relevan 

dan kompeten. Bukti tersebut antara lain : 

(1) Bukti fisik 

(2) Bukti kesaksian 

(3) Bukti dokumentasi 

(4) Bukti analisa 

Setiap temuan yang telah dilengkapi dengan bukti dapat dikembangkan. 

Pengembangan temuan adalah pengumpulan informasi khusus mengenai kegiatan 
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atau program yang diperiksa, setelah dievaluasi dan dianalisis diperkirakan perlu 

mendapat perhatian dan begruna bagi pemekai laporan. Dengan pengembangan 

temuan tersebut dapat diketahui kondisi yang sebenarnya, penyimpangan yang 

terjadi, sebab dan akibat penyimpangan, serta merumuskan rekomendasi yang 

diperlukan. Proses pengembangan temuan negatif (kekurangan atau kelemahan) 

mencakup : 

a) Identifikasi temuan 

b) Menentukan jangkauan temuan (apakah merupakan kasus yang berdiri sendiri 

atau tersebar luas) 

c) Menentukan sebab temuan 

d) Menentukan akibat atau pengaruh dari temuan 

e) Rekomendasi sehubungan dengan koreksi terhadap temuan, atau pencegahan 

berulangnya temuan tersebut. 

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan 

temuan antara lain : 

a) Pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat kejadian, 

bukan pada saat dilakukan pemeriksaan 

b) Harus dipertimbangkan kompleksitas, sifat dan besarknya jumlah serta nilai uang 

dari kegiatan atau program yang sedang diperiksa 

c) Temuan perlu dianalisis untuk pengungkapan kelemahan secara logis 

d) Pengembangan harus cukup teliti dan cukup luas, sehingga dapat menjadi 

landasan bagi penarikan kesimpulan dan penyajian rekomendasi yang jelas dqan 

tepat. 

5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 

Setelah Laporan Hasil pengawasan diterbitkan dan diterima oleh pemimpin 

instansi yang bersangkutan, dalam waktu kurang lebih satu bulan langsung 

melaksanakan tindak lanjut sesuai saran-saran dan rekomendasi yang telah disepakati 

bersama. Kemudian membuat laporan tindak lanjut yang telah dilaksanakan atau yang 

sedang dalam proses pelaksanaan. Inspekorat harus melaksanakan pemantauan 
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terhadap pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit untuk mengetahui sejauh mana 

tindak lanjut yang dilaksanakan.   

6) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensip 

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional, Inspektorat harus menerapkan 

koordinasi, integritas, dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal, serta 

mengkoordinasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Hasil dari pemeriksaan 

harus dibahas dengan atasan maupun pejabat instansi yang diperiksa. Maksud dan 

tujuan pembahasan hasil pemeriksaan dengan objek yang diperiksa adalah untuk : 

- Mempercepat penyususnan konsep laporan 

- Mengurangi kemungkinan sanggahan terhadap laporan 

- Lebih lengkap dan tepat konsep laporan 

- Lebih cepat dilakukan tindakan korektif 

Adapun cara untuk melakukan pembahasan hasil pemeriksaan adalah sebagai 

berikut : 

(1) Pembahasan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Bidang atau tim 

pemeriksa yang bersangkutan atau dalam hal tertentu oleh penanggung jawab. 

(2) Pembahasan dapat dilakukan dengan atasan atau pimpinan objek yang 

diperiksa, atau pejabat yang ditunjuknya, atau hanya dengan pejabat yang 

berhubungan dengan masalah yang bersangkutan. 

(3) Pembahasan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung dan atau setelah 

pemeriksaan selasai. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat sudah 

memadai, karena setiap kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

4.1.2 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 

1) Target Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintah daerah mengarahkan jalannya suatu pemerintahan menuju sasaran 

yang telah ditetapkan maka target sangat diperlukan oleh pemerintah  daerah sebagai 

tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Target pendapatan pemerintah 
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daerah digunakan sebagai alat bantu utama bagi manajemen dalam menyusun rencana 

kerja usaha dalam keuangan serta dalam menilai prestasi para pegawai didukung 

dengan penyediaan anggaran. Memadai atau tidaknya suatu target pendapatan 

ditentukan oleh banyak hal, diantaranya adalah dasar dan proses penyusunannya. 

Setelah target pendapatan disusun dan disahkan, maka anggaran pendapatan 

mulai dilaksanakan pada pemerintah daerah sebagai pedoman yang memberikan 

batas-batas, hak-hak, dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan dalam 

bidangnya masing-masing. 

2) Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Laporan realisasi disusun berdasarkan laporan pendapatan harian (daily 

report) dari semua sumber pendapatan pada pemerintah daerah. Setelah laporan-

laporan itu dibuat, maka dilaporkan perbandingannya antara taerget pendapatan yang 

disusun dalam proses perencanaan dengan pendapatan yang benar diterima pleh 

pemerintah daerah. Perbandingan tersebut dilakukan baik setiap akhir bulan maupun 

akhir tahun, yang berguna untuk menilai efektivitas pelaksanaan pendapatan asli 

daerah pada pemerintahan kota Bandung. 

 

4.1.3 Gambaran Umum Responden  

Untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik karyawan yang menjadi 

responden, berikut ini diuraikan pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin 

responden, usia responden, lama bekerja, dan pendidikan responden. Adapun data 

yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 
Gambaran Umum Responden 

Karakteristik responden Jumlah Persentase  
Jenis Kelamin 

 
 

Pria 12 60% 
Wanita 8 40% 

Total  20 100% 
Usia 

 
 
 

20-30 tahun 0 0% 
31-40 tahun 5 25% 
> 40 tahun 15 75% 

Total 20 100% 
Lama Bekerja 

 
 

 

< 5 tahun 0 0% 
5-10 tahun 2 10% 

> 10 tahun 18 90% 

Total 20 100% 
Pendidikan SMA 2 10% 

Diploma 1 5% 
Strata I 15 75% 
Strata II 2 10% 

Total 20 100% 
 Sumber : Data kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 4.1 dari 20 responden yang menjadi objek penelitian 

terlihat bahwa responden didominasi oleh pria, responden kebanyakan berusia 

produktif, dengan demikian mereka merupakan karyawan yang mampu bekerja 

dengan baik. Responden lama bekerja paling banyak lebih dari 10 tahun, serta 

pendidikan responden kebanyakan Strata 1. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Inspektorat Kota Bandung 

dipaparkan hasil penelitian yang meliputi pengujian kualitas data, analisis deskriptif 

dan analisis statistik. 
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4.2.1 Pengujian Kualitas Data 

1) Pengujian Validitas  

  Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing - masing pertanyaan 

dengan jumlah skor masing-masing variabel. Hasil uji validitas masing - masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel X  

(Peran Inspektorat) 
Item-Total Statistik 

Item  rhitung rtabel Keputusan  
1 0,565 0,444 Valid 
2 0,837 0,444 Valid 
3 0,790 0,444 Valid 
4 0,827 0,444 valid 
5 0,847 0,444 valid 
6 0,508 0,444 valid 
7 0,846 0,444 valid 
8 0,833 0,444 valid 
9 0,540 0,444 valid 
10 0,687 0,444 valid 
11 0,522 0,444 valid 
12 0,742 0,444 valid 
13 0,559 0,444 valid 
14 0,830 0,444 valid 
15 0,486 0,444 valid 
16 0,881 0,444 valid 
17 0,733 0,444 valid 
18 0,526 0,444 valid 
19 0,828 0,444 valid 
20 0,701 0,444 valid 

Sumber: Hasil Kuesioner yang telah diolah 

 

Dari pengujian di atas diperoleh simpulan bahwa seluruh item pernyataan dari 

variabel X berada dalam keadaan valid.  
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Tabel 4.3 
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Variabel Y  

(Pendapatan Asli Daerah/PAD) 
Item-Total Statistik 

Item  rhitung rtabel Keputusan  

1 0,798 0,444 Valid 

2 0,647 0,444 Valid 

3 0,834 0,444 Valid 

4 0,743 0,444 Valid 

5 0,647 0,444 Valid 

6 0,786 0,444 Valid 

7 0,798 0,444 Valid 

8 0,664 0,444 Valid 

9 0,541 0,444 Valid 

10 0,715 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Kuesioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item 

pertanyaan dengan total skor yang diperoleh lebih besar dari 0,444 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan adalah valid dan dapat 

digunakan dalam analisis data selanjutnya.  

 

2) Pengujian Reliabilitas 

Adapun hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS dengan jumlah responden sebanyak 20 orang adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 
Uji Reliabilitas Variabel X  

 
Tabel 4.5 

Uji Reliabilitas Variabel Y 

 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan reliable. 

Nilai koefisien reliabilitas sebesar 0.960 dan 0,939 lebih besar dari 0,7 dengan 
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demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang 

ditetapkan dalam penelitian ini. 

 

4.2.2 Analisis Peran Inspektorat Pada Pemerintahan Kota Bandung 

Bagian ini membahas mengenai uraian dan analisis data-data yang diperoleh 

dari data primer dan sekunder penelitian. Data primer penelitian ini adalah hasil 

kuesioner yang disebarkan kepada 20 orang responden yaitu jumlah karyawan yang 

berada pada bagian auditor di Inspektorat Kota Bandung. Data tersebut merupakan 

data pokok dimana analisisnya ditunjang oleh data sekunder yang didapat dari hasil 

observasi di lapangan dan beberapa sumber pustaka untuk memperkuat dan 

memperdalam hasil analisis. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner terdiri dari data 

penelitian.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, maka dapat 

diketahui pernyataan responden mengenai peranan Inspektorat dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Setiap jawaban dari responden diberi nilai berdasarkan skala 

likert. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 
Instrumen Skala Likert 

NO Item Instrumen Skor 
1 Sangat Setuju (SS)  5 
2 Setuju (S) 4 
3 Kurang Setuju (KS) 3 
4 Tidak Setuju (TS) 2 
5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
Sumber: Sekaran, Buku 2 (2006:32) 

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan 

penilaian dari rata-rata tersebut, maka digunakan interval untuk menentukan panjang 

kelas interval, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

KelasBanyak 

Rentang
P=  
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Keterangan :  

P  = Panjang kelas interval 

Rentang = Data terbesar – data terkecil 

Banyak kelas  = 5 

Berdasarkan rumus, maka panjang kelas interval adalah : 

P = 
���

�
 

   =  0.80 

Maka interval dari kriteria penilaian rata-rata dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut : 

Sangat Buruk/Sangat Tidak Efektif = 1,00 – 1,79 

Buruk/Tidak Efektif   = 1,80 – 2,59 

Cukup Baik/Cukup Efektif  = 2,60 – 3,39 

Baik/Efektif    = 3,40 – 4,19     

Sangat Baik/Sangat Efektif  = 4,20 – 5,00 

Pada bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu peranan 

Inspektorat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Di dalam penelitian ini, 

penulis menyebarkan 20 kuesioner kepada auditor pada Inspektorat Kota Bandung. 

Kuesioner yang disebarkan terdiri dari dua bagian, yaitu tanggapan tentang peranan 

Inspektorat dan yang kedua adalah tanggapan responden terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Berikut merupakan hasil kuesioner tanggapan responden berdasarkan 

tanggapan mengenai peran Inspektorat. 
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1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner mengenai pelaksanaan pengawasan 

internal secara berkala pada Pemerintah Kota Bandung akan disajikan dalam table 

sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 

No Pernyataan SS S KS TS STS Jumlah Rata-
rata 

Ket. 

1 Untuk mendapatkan 
informasi, tim pemeriksa 
melakukan pengamatan 
langsung dan wawancara 
terhadap objek 
pemeriksaan. 

2 13 5 0 0 77 3,85 Baik 

2 Dalam melakukan 
pemeriksaan atas 
perangkat daerah, 
Inspektorat harus 
melakukan pengujian dan 
penilaian yang independen 
secara berkala. 

5 13 2 0 0 83 4,15 Baik 

3 Tim pemeriksa harus 
melaksanakan 
pemeriksaan terperinci 
yang meliputi penelitian 
catatan-catatan, mengecek 
dan menganalisa, 
melakukan verifikasi, dan 
mengkonfirmasi informasi. 

3 13 4 0 0 79 3,95 Baik 

 Jumlah 10 39 11 0 0 239 11,95  
 Rata-Rata 3,98 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan 10 jawaban sangat setuju, diikuti responden yang menyatakan 39 

jawaban setuju, dan yang menyatakan 11 jawaban kurang setuju. Dari responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Auditor telah melaksanakan 

pengawasan internal secara berkala, dilihat dari rata-rata skor yaitu 3,98  karena 

berada pada interval 3,40 – 4,19 yang artinya baik. 
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2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner mengenai penanganan kasus pengaduan 

di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 

No Pernyataan SS S KS TS STS jumlah 
Rata-
rata 

Ket. 

4 Pengaduan yang ada ditindak 
lanjuti pada hari yang sama saat 
pengaduan diterimanya laporan 
pengaduan. 

4 11 5 0 0 79 3,95 Baik 

5 Inspektorat menampung secara 
langsung semua pengaduan jika 
terdapat penyimpangan di 
lingkungan pemerintahan 
daerah. 

3 15 2 0 0 81 4,05 Baik 

6 Pengaduan yang terjadi di 
lingkungan pemerintahan harus 
segera ditelusuri ke instansi yang 
bersangkutan. 

5 14 1 0 0 84 4,20 Baik 

7 Dalam melakukan pengusutan 
kebenaran pengaduan terhadap 
penyelenggaraan pemerintah 
daerah, Inspektorat harus 
meneliti dan menilai terhadap 
pelaksanaan penyusutan 
mengenai kebenaran pengaduan 
penyimpangan pada instansi. 

6 11 3 0 0 83 4,15 Baik 

 Jumlah 18 51 11 0 0 327 16,45  
 Rata-Rata       4,11 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan 18 jawaban sangat setuju, diikuti responden yang menyatakan 51 

jawaban setuju, dan yang menyatakan 11 jawaban kurang setuju. Dari responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan kasus pengaduan di 

lingkungan pemerintah telah berjalan baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 4,11  

karena berada pada interval 3,40 – 4,19 yang artinya baik 
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3) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner mengenai pengendalian manajemen 

pelaksanaan kebijakan kepala daerah pada Pemerintah Kota Bandung akan disajikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 

No Pernyataan SS S KS TS STS Jumlah 
Rata-
Rata 

Ket. 

8 Tim pemeriksa perlu 
mempelajari 
ketentuan/peraturan 
perundang-undangan yang 
terbaru tentang objek 
pemeriksaan. 

5 12 3 0 0 82 4,10 Baik 

9 Dalam melaksanakan 
pemeriksaan terhadap 
penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang diselenggarakan 
oleh instansi-instansi, 
Inspektorat harus menilai 
ketaatan atas kebijaksanaan 
rencana dan prosedur-
prosedur dalam pemeriksaan 
yang telah ditetapkan. 

4 13 3 0 0 81 4,05 Baik 

10 Dalam setiap pemeriksaan, 
inspektorat selalu memeriksa 
pengendalian manajemen 
setiap instansi dalam 
melaksanakan kebijakan 
pemerintah daerah. 

5 15 0 0 0 85 4,25 
Sangat 
baik 

 Jumlah 14 40 6 0 0 248 12,4  
 Rata-Rata 4,13 Baik 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan 14 jawaban sangat setuju, diikuti responden yang menyatakan 40 

jawaban setuju, dan yang menyatakan 6 jawaban kurang setuju. Dari responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian manajemen telah 
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mematuhi kebijakan kepala daerah yang berlaku, dilihat dari rata-rata skor yaitu 4,13  

karena berada pada interval 3,40 – 4,19 yang artinya baik. 

 

4) Inventarisasi Temuan Pengawasan 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner mengenai inventarisasi temuan 

pengawasan pada Pemerintah Kota Bandung akan disajikan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.10 

Inventarisasi Temuan Pengawasan 

No Pernyataan SS S KS TS SS Jumlah 
Rata-
rata 

Ket. 

11 Temuan dari pelaksanaan 
langkah kerja pemeriksaan 
yang telah disusun secara 
sistematis harus dituangkan 
dalam kertas kerja 
pemeriksaan. 

4 16 0 0 0 84 4,20 
Sangat 
baik 

12 Setiap temuan berupa 
barang disimpan oleh tim 
pemeriksa di tempat 
khusus dan dimuat dalam 
laporan hasil pemeriksaan 
harus dilengkapi dengan 
bukti yang cukup, relevan 
dan kompeten. 

3 15 2 0 0 81 4,05 
Sangat 
baik 

13 Hasil temuan harus dibuat 
laporan hasil pemeriksaan 
untuk menyampaikan 
informasi tentang temuan, 
kesimpulan, dan 
rekomendasi. 

5 12 3 0 0 82 4,10 Baik 

 Jumlah 12 43 5 0 0 247 12,35  
 Rata-Rata 4,11 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan 12 jawaban sangat setuju, diikuti responden yang menyatakan 43 

jawaban setuju, dan yang menyatakan 5 jawaban kurang setuju. Dari responden 
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secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa temuan pemeriksaan telah 

diinventarisir dengan baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu 4,11 karena berada pada 

interval 3,40 – 4,19 yang artinya baik. 

  

5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner mengenai tindak lanjut hasil temuan 

pengawasan pada Pemerintah Kota Bandung akan disajikan dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11 

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 

No Pernyataan SS S KS TS STS Jumlah 
Rata-
rata 

Ket. 

14 Tindak lanjut hasil 
pemeriksaan adalah berupa 
rekomendasi perbaikan 
dengan koreksi, kelemahan 
atau pencegahan 
berulangnya kelemahan 
tersebut. 

5 11 4 0 0 81 4,05 Baik 

15 Rekomendasi harus 
ditujukan kepada pihak-
pihak yang mempunyai 
wewenang untuk mengambil 
langkah perbaikan. 

3 15 2 0 0 81 4,05 Baik 

16 Pemeriksa harus memonitor 
pelaksanaan tindak lanjut 
yang tercantum dalam 
laporan hasil pemeriksaan. 

5 11 4 0 0 81 4,05 Baik 

17 Pemeriksa harus 
menegaskan kembali 
rekomendasi dalam hal 
tindak lanjut yang diusulkan 
sudah atau belum 
dilaksanakan. 

6 11 3 0 0 83 4,15 Baik 

 Jumlah 19 48 13 0 0 326 16,30  
 Rata-rata 4,07 Baik 
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Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan 19 jawaban sangat setuju, diikuti responden yang menyatakan 48 

jawaban setuju, dan yang menyatakan 13 jawaban kurang setuju. Dari responden 

secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa temuan hasil pemeriksaan telah 

tidak lanjuti dengan baik, dilihat dari rata-rata skor yaitu  4,07 karena berada pada 

interval 3,40 – 4,19 yang artinya baik. 

 

6) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensip 

Berdasarkan hasil analisis kuesioner mengenai koordinasi pengawasan yang 

lebih komprehensif pada Pemerintah Kota Bandung akan disajikan dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.12 

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 

No Pernyataan SS S KS TS STS Jumlah 
Rata-
rata 

Ket. 

18 Penyusunan rencana 
pengawasan tahunan atas 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
Kabupaten/Kota harus 
dikoordinasikan oleh 
Inspektur Provinsi. 

3 14 3 0 0 80 4,00 Baik 

19 Setiap temuan baik positif 
maupun negatif yang 
diperoleh dari hasil 
pemeriksaan harus 
dibicarakan untuk 
memperoleh tanggapan dari 
objek yang diperiksa. 

4 12 4 0 0 80 4,00 Baik 

20 Dalam melaksanakan teknis 
administrasi fungsional, 
inspektorat harus menerapkan 
koordinasi, integritas, dan 
singkronisasi secara vertical 
dan horizontsl serta 
mengkoordinasi bawahannya 
masing-masing dalam 

2 16 2 0 0 80 4,00 Baik 
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melaksanakan tugasnya. 
 Jumlah 9 42 9 0 0 240 12,00  
 Rata-rata 4,00 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan 9 jawaban sangat setuju, diikuti responden yang menyatakan 42 jawaban 

setuju, dan yang menyatakan 9 jawaban kurang setuju. Dari responden secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Auditor melaksanakan koordinasi 

dengan lebih komprehensif, dilihat dari rata-rata skor yaitu 4,00  karena berada pada 

interval 3,40 – 4,19 yang artinya baik. 

 

4.2.3 Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota 

Bandung 

 Analisis berdasarkan kuesioner tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

pada Pemerintah Kota Bandung akan disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.13 

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung 

No Pernyataan SS S KS TS STS Jumlah 
Rata-
rata 

Ket. 

21 Inspektorat membuat PKPT 
setiap tahunnya dalam 
menunjang peningkatan 
pendapatan asli daearah. 

4 16 0 0 0 84 4,20 
Sangat 
baik 

22 Inspektorat melakukan 
pembinaan dan pengawasan 
terhadap pengelolaan dan 
penyelenggaraan 
Pendapatan Asli Daerah. 

1 19 0 0 0 81 4,05 Baik 

23 Inspektorat memeriksa 
setiap kebijakan yang 
berlaku dengan keadaan 
yang sebenarnya dalam 
pengelolaan dan 
penyelenggaraan 
Pendapatan Asli Daerah. 

3 16 1 0 0 82 4,10 Baik 

24 Inspektorat memeriksa 
target dan realisasi 
pendapatan asli daerah. 

2 16 2 0 0 80 4,00 Baik 
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25 Inspektorat harus menilai 
realisasi pendapatan asli 
daerah yang dilaksanakan 
pada Dinas Pendapatan 
sesuai dengan targetnya. 

1 19 0 0 0 81 4,05 Baik 

26 Inspektorat harus 
memberikan kritik dan 
sasaran terhadap hasil 
penerimaan pendapatan asli 
daerah pada Dinas 
Pendapatan. 

3 16 1 0 0 82 4,10 Baik 

27 Inspektorat harus 
memberikan rekomendasi 
dan tindak lanjut terhadap 
rekomendasi tersebut. 

4 16 0 0 0 84 4,20 
Sangat 
baik 

28 Inspektorat melakukan 
sosialisasi ke masing-
masing kecamatan dan 
instansi penghasil untuk 
meningkatkan pendapatan 
asli daerah. 

2 17 1 0 0 81 4,05 Baik 

29 Inspektorat melaksanakan 
pemeriksaan terhadap 
pendapatan asli daerah yang 
dilaksanakan setiap 1 tahun 
sekali. 

4 13 3 0 0 81 4,05 Baik 

30 Inspektorat melakukan 
pengoptimalan pengawasan 
terhadap pelaksanaan 
pembangunan secara 
transparan, demokratis, dan 
akuntabel. 

2 17 1 0 0 81 4,05  Baik 

 Jumlah 44 165 9 0 0 817 40,85  
 Rata-rata 4,08 Baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas menunjukan rata-rata sebesar 4,08 yang 

artinya kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bandung telah 

berjalan baik, dimana kategori ini masuk dalam klasisfikasi 3,40–4,19 dengan 

indikasi peran inspektorat dalam peningkatan pendapatn asli daerah telah berjalan 

dengan baik . 
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 Sedangkan berdasarkan proyeksi dari Laporan Realisasi dan Anggaran 

Pendapatan Asli Daerah Kota bandung periode tahun 2006-2010 seperti dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Target dan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bandung Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 

Thn  Pajak Daerah 
Retribusi 
Daerah 

Hasil 
pengelolaan 
kekayaan 

daerah yang 
dipisahkan 

Lain-Lain 
PAD yang 

sah 

2006 
Target 154.728.981.000 74.527.551.000 3.100.000.000 5.949.000.000 

Realisasi 164.781.409.646 75.908.865.024 3.155.367.154 10.047.351.185 

% 106 102 102 169 

2007 
Target 186.625.927.925 84.491.655.813 4.000.000.000 6.863.999.000 

Realisasi 194.128.259.768 66.150.795.925 3.763.740.190 15.460.379.588 

% 104 78 94 225 

2008 
Target 207.017.094.999 104.999.443.429 4.000.000.000 6.863.999.000 

Realisasi 213.459.393.363 74.339.201.289 - 9.600.341.825 

% 103 71 - 140 

2009 
Target 169.568.559.890 102.074.223.130 - 12.265.350.000 

Realisasi 272.664.041.773 77.170.447.766 - 22.589.480.894 

%  160 75 - 184 

2010 
Target 291.800.000.000 91.354.804.467 16.854.476.390 16.042.525.500 

Realisasi 302.378.839.983 84.955.499.382 14.852.163.728 38.145.055.990 

% 104 93 88 238 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran PAD tahun 2006-2010 
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Tabel 4.15 

Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2006 sampai dengan 2010 

Tahun Target PAD Realisasi PAD 
Ken
aika

n 

Efisiensi Target Retribusi 
Selisih Pencapaian 

2006 238.305.532.000 253.892.993.009  (15.587.461.009) 106 % 

2007 281.981.528.738 256.733.879.702 1% 25.247.703.036        91% 

2008 322.880.537.428 297.398.936.477 15% 25.481.600.951 92% 

2009 283.908.350.000 372.423.970.433 25% (88.515.837.413) 131% 

2010 416.051.806.357 440.331.559.083 18% (24.279.752.726) 106% 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran PAD tahun 2006-2010 

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas maka terlihat realisasi Pendapatan Asli Daerah 

naik setiap tahunnya, kenaikan terbaik terlihat pada periode tahun 2008 2009 sebesar 

25%, dan efektivitas pencapaian Pendapatan Asli Daerah rata-rata lebih dari 90% 

selama tahun 2006-2010, efisiensi terbaik pada tahun 2009 sebesar 131% dan 

efisiensi terendah pada tahun 2007 sebesar 91%. Untuk lebih jelas fluktuatif 

perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada diagram batang berikut : 

Gambar 4.1 

Efektivitas Pencapaian Pendapatan Asli Daerah 
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Dengan efektifnya indikator peningkatan pendapatan Asli Daerah dan peran 

Inspektorat, perlu adanya untuk memeriksa hubungan kedua variabel penelitian yang 

selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. 

 

4.3 Analisa Peranan Inspektorat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung 

4.3.1 Analisis Rank Spearman 

Untuk mengetahui bagaimana hubungan peran Inspektorat dengan Pendapatan 

Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bandung,  perlu dilakukan uji korelasi 

(hubungan). Alat bantu statistik yang digunakan adalah analisis korelasi, yaitu 

mengukur derajat keeratan hubungan antara variabel independent (X) dengan variabel 

dependent (Y). Korelasi yang digunakan yaitu Analisis Koefisien Korelasi Rank 

Spearman. 

 Penulis menggunakan metode analisis korelasi Rank Spearman, dimaksudkan 

karena kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal serta untuk mengetahui 

kuat tidaknya hubungan antara variabel independent (Inspektorat) terhadap variabel 

dependent (Pendapatan Asli Daerah).  

Tujuan dilakukannya perhitungan korelasi Rank Spearman adalah untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan antara peran Inspektorat dengan pendapatan asli 

daerah. Berikut tabel di halaman selanjutnya memperlihatkan hasil pengolahan data 

primer dari hasil kuesioner adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Perhitungan Korelasi Rank Spearman Variabel X dan Variabel Y 

 

   Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai 

rs sebesar 0,646. Karena nilai rs berada diantara 0,600-0,799 maka hubungan antara 

peran Inspektorat dengan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan kuat, seperti yang 

tertera pada Tabel 4.17 sebagai berikut : 

Tabel 4.17 
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000-0,199 Sangat Lemah 

0,200-0,399 Lemah 

0,400-0,599 Cukup Kuat 

0,600-0,799 Kuat 

0,800-1,000 Sangat Kuat 

    Sumber : Riduwan (2003:228) 
 

 

 

 



89 

 

4.3.1 Koefisien Penentu (determinasi) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh peran Inspektorat terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli daerah dalam bentuk persentase, maka digunakan perhitungan 

koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut: 

Kp = 2
sr  x  100% 

      = (0,646)2 x 100% 

      = 41,73% 

 Besarnya peran Inspektorat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 41,73% dan sisanya 58,27% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak 

diteliti oleh penulis.  

 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan uji dua 

pihak dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : r�  = 0 Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat atas Pendapatan Asli 

Daerah tidak berperan positif terhadap peningkatan Pendapatan 

Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung. 

Ha: r�  ≠ 0 Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat atas Pendapatan Asli 

Daerah berperan positif terhadap peningkatan Pendapatan 

Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung. 

 

Membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika thitung > ttabel   maka Ho ditolak dan Ha diterima, Peranan Inspektorat 

berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Jika thitung < ttabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak, Peranan Inspektorat tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 
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Di mana derajat keeratan ( df ) adalah : 

df   = n – (k+1) 

      = 20  – 2    

      = 18    

Di mana tingkat kekeliruan ( α ) yang digunakan sebesar 5 %. Untuk 

menetapkan nilai t hitung dipergunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

dan 

ttabel  = t (α ; df ) 

  = (0,05 ; 18) 

            = 2,101 

 Maka untuk t (0,05;18) adalah sebesar 2,101. 

Dari perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa t hitung = 3,136 lebih besar dari 

ttabel = 2,101 Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, maka peranan Inspektorat 

berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hipotesis 

pada bab I bahwa: “Inspektorat berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung” dapat diterima. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Peran Inspektorat dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah di bidang 

pengawasan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, peran Inspektorat tersebut direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

(1) Pelaksanaan pengawasan intern secara berkala; 

(2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; 

(3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 

(4) Inventarisasi temuan pengawasan; 

(5) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 

(6) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 

2) Realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari 

kenaikan pendapatan realisasi pada tahun anggaran 2006 – 2010 yang naik setiap 

tahunnya, kenaikan terbaik terlihat pada periode tahun 2008 – 2009 sebesar 25%, 

dan efektivitas pencapaian Pendapatan Asli Daerah rata-rata lebih dari 90% 

selama tahun 2006-2010, efisiensi terbaik pada tahun 2009 sebesar 131% dan 

efisiensi terendah pada tahun 2007 sebesar 91%. 

3) Berdasarkan analisis dan uraian perhitungan yang telah disajikan pada bab IV, 

dapat disimpulkan bahwa Inspektorat berperan dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Bandung. Hal tersebut didapat dari hasil analisis dengan 

menggunakan korelasi Rank Spearman, diperoleh hasil 0,646 yang dapat 

diinterpretasikan mempunyai hubungan yang kuat. Dengan thitung  (3,136) > ttabel 
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(2,101) atau dengan kata lain Ho ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Inspektorat berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah 

Kota Bandung. 

 

5.2 Saran 

Pada akhir skripsi ini, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang 

berkaitan dengan pembahasan. Saran berikut digunakan untuk pihak-pihak yang 

mungkin menggunakan hasil penelitian. 

1) Bagi Pemerintah Daerah 

(1) Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pengamatan 

secara langsung, wawancara dan pemeriksaan terperinci terhadap instansi 

bersangkutan, serta melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan di hari yang 

sama. 

(2) Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah harus lebih 

memeriksa penetapan target dan realisasi pendapatan asli daerah. 

2) Bagi Peneliti Lain 

Disarankan agar dapat memperluas atau menambah objek, jumlah sampel, atau 

menyertakan alternatif variabel penelitian lain yang berdampak pada peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 
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