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ABSTRAK 
 

  
Skripsi yang berjudul “Pengaruh Keikutsertaan dalam Penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah” 
(Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung) beranjak dari masalah 
yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung sekarang ini. Adapun 
masalah tersebut adalah masih lemahnya kemampuan PAD, sehingga akan 
berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Belanja Aparatur yang merupakan 
acuan dalam realisasi PAD. 

Penelitian ini mencoba untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara 
keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis 
berusaha untuk memecahkan masalah melalui data yang dikumpulkan untuk 
kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. 

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang positif antara 
keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi 
PAD. Ini mengandung arti bahwa diantara keikutsertaan dalam penyusunan 
Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD mempunyai hubungan yang 
searah. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan analisis regresi dan analisis 
korelasi. 

Pengujian dengan analisis regresi ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 
(independent variable) terhadap realisasi PAD (dependent variable). Hasil analisis 
regresi ini menunjukkan nilai b atau koefisien regresi adalah 0,0018 dan bertanda 
positif yang berarti bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel 
dependen bersifat searah. Artinya setiap perubahan atau kenaikkan pada nilai 
variabel independen maka akan berbanding lurus dengan perubahan atau 
kenaikkan pada variabel dependen. 

Pengujian dengan analisis korelasi ditujukan untuk mengetahui kuat 
lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis 
korelasi menunjukkan nilai r atau koefisien korelasi adalah 0,937 artinya 
hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan bersifat searah. 
Sementara itu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
dapat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yaitu sebesar 87,80%. 

Dalam pengujian hipotesis penulis menggunakan statistik uji “t”. Bila thitung 

lebih besar dari ttabel maka keputusan statistiknya Ho ditolak atau H1 diterima. 
Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan thitung sebesar 3,82 dan ttabel sebesar 
2,92. Artinya bahwa antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja 
Aparatur dengan realisasi PAD terdapat korelasi positif. Dengan demikian nilai t 
hitung > t tabel  sehingga keputusan statistiknya adalah Ho ditolak atau H1 diterima, 
maka hipotesis “Terdapat pengaruh yang positif antara keikutsertaan dalam 
penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi PAD” dapat diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah 

kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Undang-undang ini 

memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk 

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat 

untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan 

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada kota 

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggungjawab 

akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaat sumberdaya nasional 

yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan 

demikian Pemerintah Kota diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi 

masyarakat di daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan 

partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan 

pemerintahan. 

Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pada prinsip-

prinsip pemberian otonomi yang nyata, bertanggung jawab, asas desentralisasi, 

asas dekonsentrasi dan asas tugas berbantuan. Prinsip-prinsip tersebut diatur oleh 

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IV/MPR1978 

tentang GBHN jo TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN. 
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Kota Bandung sebagai salah satu kota yang senantiasa dari tahun ke tahun 

berupaya untuk meningkatkan daerahnya sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal pembangunan 

senantiasa harus mengacu pada suatu perencanaan yang dijabarkan dalam Pola 

Dasar Pembangunan, Rencana Pembangunan Lima Tahun, Arah Kebijakan 

Umum, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan 

perencanaan tidak lepas dari sumber pembiayaan yang tersedia maupun yang 

direncanakan dan urutan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk 

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang pada garis besarnya ditempuh 

dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu tindakan atau usaha memperbesar 

penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti. Usaha 

intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya 

dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Sedangkan usaha intensifikasi adalah 

usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

yang baru atau belum ada. 

Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999 terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): 

a. Hasil Pajak Daerah; 

b. Hasil Retribusi Daerah; 

c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 

a. Dana Perimbangan;  

b. Pinjaman Daerah; 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Dari ketentuan di atas, maka pendapatan daerah itu dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

2. Pendapatan Asli non Daerah 
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Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan 

daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah sehingga hal ini akan 

menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai 

anggaran rutin dan anggaran pembangunan di hampir beberapa daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa 

besar pengaruh keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. 

Berikut ini  ditampilkan data mengenai perkembangan Anggaran Belanja 

Aparatur Kota Bandung dan PAD selama empat tahun terakhir, dari tahun 

anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2005 yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1.1 

Anggaran Belanja Aparatur Kota Bandung  

Tahun Anggaran 2002 s/d Tahun Anggaran 2005 

(dalam rupiah) 

No Tahun Belanja Aparatur 

1 2002 Rp 540.064.547.326.00 

2 2003 Rp 827.833.656.667,73 

3 2004 Rp 846.216.851.905,00 

4 2005 Rp 884.251.817.401,00 

Sumber: DIPENDA kota Bandung 

Tabel 1.2 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung  

Tahun Anggaran 2002 s/d Tahun Anggaran 2005 

(dalam rupiah) 

No Tahun Realisasi PAD 

1 2002 Rp 184.008.174.311,62 

2 2003 Rp 217.024.342.093,00 

3 2004 Rp 214.831.096.006,50 

4 2005 Rp 229.645.751.696,00 

Sumber: DIPENDA kota Bandung 
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Anggaran Belanja Aparatur kota Bandung seperti terlihat dalam tabel 1.1, 

perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan 

PAD yang memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Hal tersebut menunjukan hubungan yang searah antara keikutsertaan dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

lebih jauh tentang keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

kota Bandung terutama mengenai pengaruhnya terhadap realisasi PAD dan 

bermaksud untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah” (Studi kasus pada DIPENDA kota 

Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

pada Pemerintah Kota Bandung. 

2. Bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota 

Bandung. 

3. Bagaimana pengaruh keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja 

Aparatur terhadap realisasi PAD. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan 

penjelasan mengenai pengaruh keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran 

Belanja Aparatur terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja 

Aparatur pada Pemerintah Kota Bandung. 
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2. Untuk mengetahui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah 

Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran 

Belanja Aparatur terhadap realisasi PAD. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan mempunyai kegunaan 

antara lain: 

1. Kegunaan akademis 

a. Bagi penulis 

Menambah wawasan mengenai masalah keikutsertaan dalam penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur dan pengaruhnya terhadap PAD. 

b. Bagi penulis lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya sepanjang masih berhubungan dengan objek penelitian yang 

sama. 

2. Kegunaan praktis 

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung, yang berhubungan 

dengan keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dan 

PAD. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan 

dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya 

tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup 

dan memadai, karena untuk pelaksanaan belanja aparatur itu diperlukan biaya 

yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk belanja aparatur tersebut 

adalah dari pendapatan asli daerah. 

Sehubungan dengan pentingnya sumber keuangan tersebut, Gade 

(1993;120) menyatakan bahwa: 
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“Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal 
dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak dan cukai, 
penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan 
bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah”. 
 
Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut Undang-undang No. 32 

Tahun 2004 Pasal 1 angka 15 adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan”.  

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) 

menurut Ketentuan Umum Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 poin 18 

adalah: 

“Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. 

 PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD 

dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan daerah, 

karena belanja aparatur tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung 

biaya yang cukup. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 

pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pemenuhan biaya belanja aparatur 

maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merangkum 

pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah dalam satu masa 

anggaran kinerja pemerintah daerah.  

Sedangkan pengertian belanja menurut Gade (1993;21) 

”Belanja terdiri dari penurunan kas pemerintah pusat untuk mengeluarkan 
guna pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, subsidi, pembayaran 
transfer, pembayaran utang, pembayaran belanja modal, dan pembayaran 
lain-lainnya yang telah diotorisasikan dalam APBN. Termasuk juga belanja-
belanja yang dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah tanpa melihat apakah 
pembiayaan pendahuluan tersebut akan dibayar kembali atau tidak oleh 
negara donor”. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran pendapatan yang dilakukan di Indonesia khususnya kabupaten/kota 

menggunakan metode cash basis dimana pendapatan adalah penambahan kas 

yang berasal dari berbagai sumber selama periode tertentu dan biaya adalah 

penurunan kas untuk pembayaran-pembayaran yang telah diotorisasikan. 

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, 

pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan lain-lain pendapatan 

yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain 

usaha daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk membiayai 

belanja aparatur atau pengeluaran pembangunan daerah, karena kedua hal tersebut 

tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung biaya yang cukup. Oleh 

karena itu, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah dalam 

rangka memenuhi pemenuhan tagihan-tagihan kepadanya dan melaksanakan 

keadilan sosial diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah, dimana pengeluaran-

pengeluaran daerah mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang 

dapat dinilai dengan uang. 

Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai keikutsertaan dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur yang menitikberatkan pada pengaruhnya 

terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Disini, Anggaran Belanja Aparatur 

merupakan faktor yang sangat vital dalam menyelenggarakan pemerintahan di 

daerah terutama pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, daerah 

akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan secara lebih bebas, dalam arti 

penyelenggaraan pemerintah atas dasar inisiatif, keadaan, dan kebutuhan daerah 

sendiri. 

Jadi untuk dapat melaksanakan PAD, pemerintah daerah harus dapat 

memperbaiki penyusunan Anggaran Belanja Aparatur yaitu dengan cara 

meningkatkan keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur. 

Dengan demkian diharapkan dengan semakin baiknya penyusunan Anggara 

Belanja Aparatur maka akan dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah, sehingga pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan.  
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Dari kerangka pemikiran tersebut penulis menarik hipotesis bahwa 

“Terdapat pengaruh yang positif antara keikutsertaan dalam penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2003;54) adalah: 

”Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Penelitian ini  dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung. Data 

yang penulis kumpulkan meliputi data primer dan sekunder yang kemudian akan 

diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang telah 

dipelajari. 

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (field research) 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang 

 diperoleh melalui: 

a. Pengamatan (observasi), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengamati secara langsung objek yang diteliti. 

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

tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain 

yang berhubungan langsung dengan objek yang penulis teliti. 

c. Kuesioner (questionaire), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan daftar pertanyaan yang diisi oleh pejabat yang bersangkutan. 

Penulis membuat pertanyaan yang mengacu pada indikator masing-

masing variabel. 
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2. Penelitian kepustakaan (library research) 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang 

 merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian pada kantor Pemerintah kota Bandung, 

khususnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung yang 

beralamat di jalan Wastukencana No. 2 Bandung 40111. Sedangkan waktu yang 

diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan November sampai 

dengan selesai.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Otonomi Daerah 

Istilah otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan 

nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah, yaitu: 

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”.  

 
Otonomi daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan 

kepentingan khusus sedaerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum 

sendiri, dan berpemerintah sendiri. 

Daerah otonom adalah ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

daerah tertentu, berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Otonomi daerah dapat terwujud dengan dijalankannya asas 

desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintah 

dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggung jawab 

daerah sepenuhnya. Dalam hal ini memungkinkan suatu kota untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri, dimana pemerintah daerah diberi kebebasan 

untuk merealisasikan prakarsa pembangunan daerah dan tetap harus bertanggung 

jawab. 

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan bidang mana yang 

menjadi urusan pemerintah pusat dan bidang mana yang menjadi wewenang 

pemerintah daerah, disebutkan Kaho (1991:15) sebagai berikut: 

1. Sistem residu 
2. Sistem materiil 
3. Sistem formal 
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4. Sistem otonomi riil 
5. Prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab 
 

Teknik tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sistem residu 

Dalam sistem ini, secara umum telah dibentuk terlebih dahulu tugas-tugas 

yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan 

rumah tangga daerah.  

2. Sistem materiil 

 Dalam sistem ini, tugas pemerintah ditetapkan satu per satu secara limitatif 

atau terinci, sedangkan di luar tugas tersebut merupakan urusan pemerintah 

pusat. 

3. Sistem formal 

Dalam sistem formal ini, daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu 

yang dianggap penting bagi daerahnya, asal tidak mencakup urusan yang 

diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih 

tinggi tingkatannya. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi 

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

4. Sistem otonomi riil 

 Dalam sistem ini, penyerahan urusan-urusan atau tugas dan kewenangannya 

didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan atau 

kemampuan yang nyata dari daerah ataupun pemerintah pusat serta 

pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. 

5. Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab 

 Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil. Esensi dari 

otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Otonomi daerah itu harus riil atau nyata dalam arti pemberian dan tindakan 

atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang 

bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. 

b. Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab, 

dalam arti pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan 
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tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh 

pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-

pengarahan yang diberikan dalam GBHN, serasi dengan pembinaan 

politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara 

kesatuan. 

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 

Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada 

kabupaten atau kota, semua urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah 

tangga kabupaten atau kota yaitu: 

1. Urusan-urusan yang sifatnya telah membaku di suatu daerah. 
2. Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat dan 

sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu daerah. 
3. Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau 

menurut sifatnya merupakan tanggung jawab masyarakat. 
4. Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber 

daya manusia. 
5. Urusan-urusan yang memberikan penghasilan bagi daerah dan potensial 

untuk dikembangkan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan 
asli yang baru bagi daerah yang bersangkutan. 

6. Urusan-urusan yang di dalam penyelenggaraan memerlukan penanganan dan 
pengambilan keputusan segera. 

 
Sedangkan urusan-urusan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 45 

Tahun 1992, yang tidak dapat diserahkan kepada kabupaten atau kota , yaitu: 

1. Bidang pertahanan keamanan 
2. Bidang peradilan 
3. Bidang luar negeri 
4. Bidang moneter 
5. Sebagian urusan pemerintah umum yang menjadi wewenang, tugas, dan 

kewajiban kepala wilayah. 
6. Urusan pemerintah lainnya yang secara nasional lebih berdaya guna dan 

berhasil guna jika tetap diurus oleh pemerintah pusat. 
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa semua urusan yang dapat 

diserahkan menjadi urusan rumah tangga kabupaten/kota terdiri dari enam unsur, 

dan yang tidak dapat diserahkan kepada kabupaten/kota, yaitu seperti bidang 

pertahanan, peradilan luar negeri, moneter, urusan yang menjadi wewenang 

kepala wilayah, urusan pemerintah yang tetap diurus oleh pemerintah pusat.  
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2.2 Akuntansi Sektor Publik 

 Akuntansi berkaitan dengan proses pencatatan, pengklasifikasian dan 

menyimpulkan data yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dan kejadian 

lainnya. Akuntansi umum ini memiliki sejumlah lapangan-lapangan akuntansi 

khusus yang telah berkembang. Salah satu dari lapangan akuntansi tersebut adalah 

akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik mencoba untuk dapat 

memberikan informasi akuntansi yang berguna bila dipandang dari aspek 

perusahaan dan public administration serta membantu mengadakan pengawasan 

pengeluaran dari dana masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Pengertian akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2001:6) adalah 

sebagai berikut: 

”...mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada 
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan 
departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, 
LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek  kerjasama 
sektor publik dan swasta”.  

 
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa akuntansi sektor publik adalah 

penerapan mekanisme teknik dan analisis akuntansi pada pengelolaan dana 

masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen 

dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, 

maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. 

 

2.2.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

 Tujuan akuntansi sektor publik menurut American Accounting Association 

dalam Glynn yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:14) adalah untuk: 

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, 
efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang 
dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian 
manajemen (management control). 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan 
pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan 
penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan 
bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi 
pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan 
akuntabilitas (accountability). 
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Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan akuntansi sektor 

publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian 

manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi 

baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi 

pemerintah, informasi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai 

dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, 

dan pelaporan kinerja. 

 

2.2.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik 

 Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purpose 

activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil 

tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta 

maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, 

akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan 

sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan 

lingkungan yang mempengaruhi. 

 Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks 

dan turbulance. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor 

publik menurut Mardiasmo (2002:3) adalah: 

 “1. Faktor ekonomi 
2. Faktor politik 
3. Faktor kultural 
4. Faktor demografi”. 

 
 Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor ekonomi 

 Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain: 

· Pertumbuhan ekonomi 

· Tingkat inflasi 

· Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) 

· Struktur produksi 

· Tenaga kerja 
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· Arus modal dalam negeri 

· Cadangan devisa 

· Nilai tukar mata uang 

· Utang dan bantuan luar negeri 

· Infrastruktur 

· Teknologi 

· Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi 

· Sektor informal 

2. Faktor politik 

 Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain: 

· Hubungan negara dan masyarakat 

· Legitimasi pemerintah 

· Tipe rezim yang berkuasa 

· Ideologi negara 

· Elit politik dan massa 

· Jaringan internasional 

· Kelembagaan 

3. Faktor kultural 

 Faktor kultural yang mempengaruhi sektor publik antara lain: 

· Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya 

· Sistem nilai di masyarakat 

· Historis 

· Sosiologi masyarakat 

· Karakteristik masyarakat 

· Tingkat pendidikan 

4. Faktor demografi 

 Faktor demografi yang mempengaruhi sektor publik antara lain: 

· Pertumbuhan penduduk 

· Struktur usia penduduk 



16 

 

· Migrasi 

· Tingkat kesehatan 

 

2.2.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik 

 Pemerintah yang dalam hal ini adalah organisasi yang memegang peran 

utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai 

lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta/perusahaan. Adapun yang 

membedakan antara sektor publik dengan sektor swasta menurut Mardismo 

(2002:8)  adalah: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta 

Perbedaan Sektor publik Sektor swasta 

Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive 

Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, 

obligasi pemerintah, laba 

BUMN/BUMD, 

penjualan aset negara, 

dsb. 

Pembiayaan internal: 

modal sendiri, laba 

ditahan, penjualan aktiva. 

Pembiayaan eksternal: 

utang bank, obligasi, 

penerbitan saham. 

Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 

kepada masyarakat 

(publik) dan parlemen 

(DPR/DPRD). 

Pertanggungjawaban 

kepada pemegang saham 

dan kreditor. 

Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan 

hierarkis. 

Fleksibel: datar, piramid, 

lintas fungsional, dsb. 

Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting 

Sumber: Mardiasmo (2002:8) 
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 Dari tabel di atas perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan 

sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: tujuan 

organisasi sektor publik adalah nonprofit motive sedangkan sektor swasta 

bertujuan profit motive; sumber dana sektor publik dari pajak, retribusi, utang, 

obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, sedangkan dana 

sektor swasta bersumber dari pembiayaan internal (modal sendiri, laba ditahan, 

penjualan aktiva) dan pembiayaan eksternal (utang bank, obligasi, penerbitan 

saham); sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat (publik) dan 

parlemen (DPR/DPRD), sedangkan sektor swasta bertanggung jawab kepada 

pemegang saham dan kreditor; struktur organisasi sektor publik bersifat birokratis, 

kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi sektor swasta bersifat fleksibel; 

karakteristik anggaran sektor publik yaitu terbuka untuk publik, sedangkan sektor 

swasta tertutup untuk publik; sistem akuntansi yang digunakan oleh sektor publik 

adalah cash accounting, sedangkan sektor swasta menggunakan sistem akuntansi 

accrual accounting.   

 

2.2.4 Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia 

 Sistem akuntansi sektor publik di Indonesia berdasarkan tata cara: 

1. Sistem pencatatan Double Entry. 

2. Menggunakan Modified Cash Basis. 

 Pada era pra-reformasi, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi 

sektor publik adalah sistem tata buku tunggal (single entry), atau pembukuan. 

Berdasarkan KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002, sistem pencatatan yang 

digunakan adalah sistem ganda (double entry). Sistem ini sering disebut juga 

dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu 

transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut 

dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit. 

Sisi debit ada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam 

melakukan pencatatan tersebut, setipa pencatatan harus menjaga keseimbangan 

persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu 
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untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut 

berbentuk sebagai berikut: 

 AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN 

 Sedangkan dasar akuntansi yang digunakan adalah basis kas modifikasian 

(modified cash basis). Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang 

kebijakan akuntansi) KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa: 

(12). Basis/Dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan 

 akrual. 

(13). Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan  (dicatat atau di 

jurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode 

dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode 

berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan 

kejadian dimaksud belum terealisir.  

 Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut satuan pemegang kas mencatat 

transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian 

pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. 

 Basis/dasar kas modifikasian ini adalah basis yang tepat untuk digunakan 

dalam mengakuntansikan transaksi keuangan oleh satuan pemegang kas saat ini 

baik pada satuan kerja maupun pada Bagian Keuangan atau Biro/Badan Pengelola 

Kekayaan Daerah (BPKD) karena hampir tidak mungkin suatu Pemerintah Daerah 

mampu menerapkan basis akrual secara langsung dalam memenuhi ketentuan 

Pasal 70 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Entitas Pemerintah Daerah yang telah bertahun-tahun di era pra-reformasi 

keuangan daerah menggunakan basis kas dalam pengelolaan keuangan daerahnya 

sangat memerlukan proses dan pentahapan dalam usahanya untuk menerapkan 

basis akrual. Proses dan pentahapan tersebut ditempuh melalui penggunaan basis 

kas modifikasian sesuai KEPMENDAGRI No. 29 Tahun 2002.  
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2.3 Anggaran 

2.3.1 Pengertian Anggaran 

 The National Committee on Governmental Accounting yang dikutip oleh 

Bachtiar Arif, dkk. (2002:14) mengemukakan definisi anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja 

yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan 

untuk membiayai belanja tersebut”. 

 Mardiasmo (2002:61) mengemukakan: 

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 

finansial”. 

 Mulyadi (2001:488) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang 

diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya, yang 

mencakup jangka waktu satu tahun”. 

 Munandar (2000:1) mengemukakan definisi anggaran sebagai berikut: 

“Business budget atau budget (anggaran) adalah suatu rencana yang disusun 
secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang 
dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 
tertentu yang akan datang”. 

 
 Dari pernyataan tersebut nampaklah bahwa suatu anggaran mempunyai 

empat unsur, yaitu: 

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktifitas atau kegiatan 

yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi, yaitu mencakup semua 

aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada 

dalam perusahaan atau organisasi. 

3. Dinyatakan dalam satuan unit moneter, yaitu unit yang diterapkan pada 

berbagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang beraneka ragam. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, menunjukkan bahwa budget 

berlakunya untuk masa yang akan datang. 
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Hasil yang sesungguhnya dari penyusunan anggaran adalah realisasi dari 

anggaran yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dari penyusunan anggaran. 

Dalam realisasi PAD terlihat apakah target yang ditetapkan dalam anggaran dapat 

tercapai, karena realisasi tersebut dapat memperlihatkan kinerja dari pemerintah 

daerah dalam pengelolaan potensi daerah. Jika target tersebut terealisasi maka 

anggaran yang disusun dinilai sangat efektif dan efisien. 

 

2.3.2 Kegunaan Anggaran 

 Munandar (2000:10) mengemukakan tiga kegunaan anggaran yaitu: 

1. Sebagai pedoman kerja 

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

3. Sebagai pengawasan kerja 

 Kegunaan anggaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman kerja 

Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta 

sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan 

perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

 Budget berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-

 bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling 

 bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan, 

 dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin. 

3. Sebagai pengawasan kerja 

 Budget berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk 

 menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti.  

 Di samping adanya kegunaan anggaran yang dapat dirasakan perusahaan, 

Mulyadi (2001:502) mengemukakan fungsi anggaran sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan 

di masa yang akan datang. 
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan 
manajer bawah dengan manajer atas. 
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4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding 
hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 
manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 
manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien 
sesuai dengan tujuan organisasi. 
 
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil akhir 

proses penyusunan rencana kerja dan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan 

perusahaan di masa yang akan datang, yang berfungsi sebagai alat komunikasi 

intern di perusahaan, tolok ukur pembanding dengan hasil operasi sesungguhnya, 

alat pengendalian bagi manajemen, juga sebagai alat untuk mempengaruhi dan 

memotivasi manajer dan karyawan agar bertindak secara efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan organisasi. 

 

2.3.3 Siklus Anggaran Negara di Indonesia 

 Menurut Mardiasmo (2002:67) dalam rangka penyusunan anggaran terdapat 

prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Otorisasi oleh legislatif 
2. Komprehensif 
3. Keutuhan anggaran 
4. Nondiscreationary appropriation 
5. Periodik 
6. Akurat 
7. Jelas 
8. Diketahui publik 
 
 Prinsip dalam penyusunan anggaran dijelaskan sebagai berikut: 

1. Otorisasi oleh legislatif 

 Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu 

 sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

2. Komprehensif 

 Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

 pemerintahan. 
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3. Keutuhan anggaran 

 Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana 

 umum (general fund). 

4. Nondiscretionary Appropriation 

 Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara 

 ekonomis, efektif, dan efisien. 

5. Periodik 

 Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan 

 maupun multi tahunan. 

6. Akurat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi 

(hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan 

dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya 

underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 

7. Jelas 

 Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak 

 membingungkan. 

8. Diketahui publik 

 Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

 Selain prinsip-prinsip penyusunan anggaran, jenis-jenis anggaran juga perlu 

diperhatikan. Menurut Mardiasmo (2001:66) jenis-jenis anggaran sektor publik 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Anggaran aparatur (operation/recurrent budget) 

2. Anggaran modal/investasi (capital/investment budget) 

Jenis-jenis anggaran sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Anggaran aparatur (operation /recurrent budget) 

Anggaran aparatur digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari 

dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat 

dikategorikan dalam anggaran aparatur adalah “belanja rutin”. Belanja rutin 

(recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 

satu tahun anggaran  dan tidak menambah asset atau kekayaan bagi 
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pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang 

ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang termasuk kategori 

anggaran aparatur antara lain belanja administrasi umum, dan belanja operasi 

dan pemeliharaan. 

2. Anggaran modal/investasi (capital /invesment budget) 

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan 

atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. 

Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan 

pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya 

cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau 

kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk 

biaya aparatur dan pemeliharaannya. 

 

2.3.4 Prosedur Penyusunan Anggaran 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyusunan 

anggaran serta pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya ada di tangan 

pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi 

perusahaan yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan-

kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan 

menyusun anggaran serta kegiatan anggaran-anggaran lainnya tidak harus 

ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat 

didelegasikan kepada lain dalam perusahaan. 

 Penyusunan anggaran menurut Mulyadi (2003:503) dapat dilakukan melalui 

dua pendekatan, yaitu :  

1. Pendekatan top down 

2. Pendekatan bottom up 

Dua pendekatan penyusunan anggaran tersebut diatas, dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan top down  

Dengan pendekatan ini komite anggaran berkewajiban untuk menetapkan 

kebijakan pokok perusahaan yang memberikan pedoman bagi operating 
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managers dalam menyusun dan mengajukan rancangan anggaran mereka. 

Fungsi penyusunan usulan anggaran dipegang oleh para operating managers.  

2. Pendekatan bottom-up 

Dengan pendekatan ini, dalam proses penyusunan anggaran diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi (berupa negosiasi antara penyusun anggaran 

dengan komite anggaran) dalam menetapkan rancangan kegiatan perusahaan 

di masa yang akan datang. Fungsi administrasi anggaran di pegang oleh 

departemen anggaran yang merupakan fasilitator, baik bagi komite anggaran 

maupun operating managers dalam proses penyusunan anggaran. 

 Kebanyakan perusahaan menggunakan prosedur bottom up, dengan 

pertimbangan bahwa mereka lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh 

perusahaannya, sehingga mereka dapat mempersiapkan suatu perencanaan yang 

lebih realistis untuk mendukung anggaran yang mereka siapkan. Dengan demikian 

anggaran yang tersusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan 

kondisi, fasilitas serta kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. 

Kesepakatan bersama ini sangat penting agar pelaksanaan anggaran nanti benar-

benar didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, sehingga 

memudahkan terciptanya kerjasama yang saling menunjang dan terkoordinasi 

dengan baik. 

 

2.3.5 Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat 

berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus mampu 

menanamkan ”sense of commitment” dalam diri penyusunnya. Proses penyusunan 

anggaran yang tidak berhasil menanamkan ”sense of commitment” dalam diri 

penyusunnya berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat 

perencanaan belaka, yang jika terjadi penyinpangan antara realisasi dari 

anggarannya, tidak satu pun pimpinan yang merasa bertanggungjawab. 
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Menurut Mulyadi (2003:513), dalam bukunya menjelaskan bahwa: 

”Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua 

pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat keputusan 

tersebut”. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan pimpinan 

maupun pihak yang terkait dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran 

mengenai rangkaian kegiatan di masa datang yang akan ditempuh oleh pihak 

tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Dengan adanya parisipasi, maka 

akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif para pimpinan. Moral kerja 

yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terhadap pekerjaan, atasan, dan rekan 

sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh seberapa besar seseorang 

mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi. 

 

2.4 Belanja Aparatur 

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka 

memenuhi pemenuhan tagihan-tagihan kepadanya dan melaksanakan keadilan 

sosial yang seluas-luasnya diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. 

Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. 

Adapun pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah pengeluaran-pengeluaran 

rutin (current expenditure) dan pengeluaran pembangunan (capital expenditure). 

Untuk dapat mengetahui pengertian belanja (anggaran) aparatur, terlebih dahulu 

kita mengetahui pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan 

bahwa: 

”Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. 

Sedangkan pengertian Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 adalah: 
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”Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan”. 

Anggaran (belanja) aparatur digunakan untuk merencanakan kebutuhan 

sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. 

Menurut Mardiasmo (2002:66), pengeluaran pemerintah yang dikategorikan 

dalam anggaran aparatur adalah Belanja Rutin (recurrent expenditure). Dikatakan 

Belanja Rutin karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap 

tahunnya. 

”Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun 

anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah”. 

Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori Anggaran Aparatur antara 

lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Aparatur dan Pemeliharaan. 

Menurut Abdul Halim (2004:70), definisi Belanja Administrasi Umum 

adalah: 

“Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah 

yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan 

publik yang bersifat periodik”. 

Yang termasuk kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat 

jenis belanja, yaitu: 

1. Belanja Pegawai/Personalia 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

4. Belanja Pemeliharaan 

Sedangkan Belanja Operasi dan Pemeliharaan, menurut Abdul Halim 

(2004:72) adalah: 

“Belanja Operasi dan Pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah 

daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik”. 

Kelompok belanja ini meliputi: 

1. Belanja Pegawai/Personalia 

2. Belanja Barang dan Jasa 
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3. Belanja Perjalanan Dinas 

4. Belanja Pemeliharaan 

Kelompok belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Belanja Pegawai/Personalia 

Belanja pegawai/personalia adalah pengeluaran yang dipergunakan untuk 

belanja pegawai berupa pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, honorarium, 

dan tunjangan-tunjangan. 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian barang, yaitu berupa 

pembelian inventaris kantor, ongkos kantor, biaya pendidikan, biaya 

perpustakaan. 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

Pengeluaran yang dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam 

daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas untuk 

memulangkan pegawai yang pensiun. 

4. Belanja Pemeliharaan 

Pengeluaran yang dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor, 

pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan 

inventaris kantor, dan pemeliharaan lainnya yang bersifat rutinitas. 

Proses penentuan belanja rutin: 

1. Penentuan belanja pegawai 

Perencanaan belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan lainnya serta tunjangan 

harus dilakukan oleh sub bagian umum, bagian keuangan, bagian 

kepegawaian, dan unit kerja terkait. 

2. Penentuan belanja non pegawai dalam anggaran belanja rutin dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Dinas/lembaga atau satuan unit kerja menyusun dan merencanakan daftar 

usulan kegiatan daerah (DUKDA) beserta pembiayaannya. 

b. Penyusunan daftar usulan kegiatan daerah disusun oleh dinas/lembaga atau 

satuan unit kerja berdasarkan skala prioritas dan disetujui oleh kepala 

dinas atau badan/lembaga atau satuan unit kerja. 
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2.4.1 Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

Sistem atau prosedur penyusunan anggaran pada Pemerintah Kota Bandung 

berpedoman pada PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, yaitu: 

A. APBD 
1. Penyusunan RKPD. 
2. Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah. 
3. Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD. 
4. KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD. 
5. Penyusunan Rancangan PPAS. 
6. Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD. 
7. PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD. 
8. Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah. 
9. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD. 
10. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap 

RAPBD. 
11. Penetapan hasil evaluasi. 
12. Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabaran 

APBD bila sesuai hasil evaluasi. 
13. Penyempurnaan hasil evaluasi. 
14. Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi. 
15. Penghentian dan pencanutan pelaksaan Perda tentang APBD bersama 

DPRD. 
16. Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda 

APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil 
evaluasi. 

17. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
APBD. 

18. Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 
penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur. 

 
B. Dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan terhadap Raperda tentang 

APBD 
1. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama 
terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang 
ditetapkan undang-undang. 

2. Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur terhadap Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah. 

 
C. APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD 

1. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam 
Negeri/Gubernur bagi daerah yang belum memiliki DPRD. 

2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri/Gubernur. 
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3. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. 
 

Prosedur penyusunan anggaran menurut PERMENDAGRI ini merupakan 

acuan (pedoman) resmi dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur untuk 

daerah kota/kabupaten. Setiap kota/kabupaten di seluruh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia wajib menggunakan setiap tahap prosedur ini dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur.  

 

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Mengingat kondisi keuangan daerah yang kurang menggembirakan saat ini, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar terus menerus ditingkatkan melalui 

intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. 

Kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi sangat menentukan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kesadaran itulah yang harus selalu 

ditingkatkan melalui penyuluhan yang dilakukan secara umum. Administrasi 

pungutan harus disempurnakan dan harus tegas dalam mengenakan sanksi sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

  

2.5.1 Pengertian Pendapatan Daerah 

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

yang tercermin dalam hal-hal penerimaan daerah. Realisasi pemasukan 

pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

daerah yang telah dilaksanakan. 

Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan 

memadai, karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya 

yang tidak sedikit. Sehubungan dengan pentingnya keuangan, Gade (1993:120) 

menyatakan bahwa pendapatan adalah: 

“Penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber 
antara lain mencakup penerimaan pajak dan cukai, penerimaan minyak, 
pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan 
pinjaman dalam negeri, serta hibah”. 
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Sedangkan definisi Pendapatan Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 

pasal 1 ayat 16 (2004:6) adalah: 

“Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan”. 

Pemerintah menyadari bahwa keuangan daerah sangat penting untuk 

penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dalam 

mangatur dan mengurus rumah tangganya, maka daerah membutuhkan sumber 

keuangan yang cukup. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 

pasal 5 ayat 2 (2004:271): 

“Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Dana Perimbangan; 
c. Lain-lain Pendapatan”. 

Dengan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang memadai diharapkan 

daerah otonom akan mampu mengembangkan daerahnya masing-masing demi 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. 

 

2.5.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Setelah penyelenggaraan pemerintan di Daerah yang berprinsip pada 

Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab, ideologi 

politik dan struktur Pemerintahan akan lebih bersifat desentralisasi dibandingkan 

dengan struktur Pemerintahan sebelumnya yang lebih bersifat sentralisasi. 

Sehubungan dengan sistem pemerintahan dengan berasaskan pada 

desentralisasi, Suparmoko (2001:16) menyebutkan bahwa tujuan dari 

desentralisasi adalah: 

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak Daerah. 
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan subsidi dari 

Pemerintah Pusat. 
3. Mendorong pembangunan Daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat 

Daerah. 
 

Dengan Otonomi Daerah, Daerah berpeluang untuk menggali potensi-

potensi yang melekat pada Daerahnya masing-masing untuk digunakan 



31 

 

membiayai pembangunan dan perkembangan Daerahnya masing-masing sehingga 

dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan Asli 

Daerah merupakan potensi-potensi yang berasal dari Daerah itu sendiri, 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1999 pasal 3 huruf a 

(1999:119): 

“Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang 
diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. 
 
Sehubungan dengan pentingnya peran PAD dalam keuangan daerah, Indra 

Bastian (2001:231) menyebutkan bahwa: 

“Adapun ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu 
berotonomi terletak pada kemempuan keuangan daerah. Artinya, daerah 
otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 
sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan 
pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi 
bagian sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian 
keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan 
negara”. 
 
Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada 

Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah bermacam-macam, sebagaimana 

disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 (2004:271): 

“PAD bersumber dari: 
a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Lain-lain PAD yang sah”. 

 
Untuk dapat lebih memahami sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, 

penulis akan menguraikan satu persatu dari sumber Pendapatan Asli Daerah 

tersebut. 

 

2.5.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

2.5.3.1 Pajak Daerah 
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Definisi atau pengertian pajak menurut Rochman Soemitro, yang dikutip 

oleh Mardiasmo (2003:1) adalah: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”. 

 
Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pengelompokkan pajak 

berdasarkan lembaga pemungutnya. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut 

oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Definisi Pajak Daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 

(2002:370) adalah: 

“(6) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 
dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 
pembangunan Daerah”. 

 
Seperti halnya jenis-jenis pajak lainnya, masyarakat yang membayar Pajak 

Daerah juga tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Namun dengan 

pemerintahan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Daerah dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan secara langsung meningkatkan 
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pendapatan Daerahnya, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan pemerintahan 

Daerah. 

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 

2000 pasal 2 ayat 1 dan 2 (2002:473) adalah sebagai berikut: 

(1) Jenis Pajak Propinsi terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 
b. Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air. 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
d. Pajak Pengembilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan. 

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 
a. Pajak Hotel. 
b. Pajak Restoran. 
c. Pajak Hiburan. 
d. Pajak Reklame. 
e. Pajak Penerangan Jalan. 
f.    Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 
g. Pajak Parkir. 

 
Jenis-jenis Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun 

demikian Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis 

pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah tersebut kurang 

memadai. Begitu pula dengan Kabupaten/Kota, walaupun telah ditetapkan pajak 

Kabupaten/Kota sebanyak tujuh jenis pajak, tapi Kabupaten/Kota dapat tidak 

memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila 

potensi pajak di Daerah tersebut kurang memadai. 

Keempat jenis Pajak Daerah Propinsi tersebut akan diuraikan satu persatu 

dibawah ini: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air. 

Kendaraan bermotor adalah semoa kendaraan beroda dua atau lebih beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

bergerak. 
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Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah 

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 

yang bersangkutan yang digunakan di atas air. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air. 

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di 

atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

Adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan 

untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk 

kendaraan di atas air. 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (air yang 

berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alami di atas 

permukaan air) dan atau air permukaan (air yang berada di atas permukaan 

bumi, tidak termasuk air laut) yang digunakan bagi orang pribadi atau badan, 

kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 

Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota tersebut akan diuraikan satu persatu di 

bawah ini: 

1. Pajak Hotel. 

Adalah pajak atas pelayanan hotel, dimana yang dimaksud dengan hotel itu 

sendiri adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya 

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola 

dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

 

 

2. Pajak Restoran. 
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Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap 

makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak 

termasuk usaha jasa boga atau catering. 

3. Pajak Hiburan. 

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis 

pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan 

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

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah 

raga. 

4. Pajak Reklame. 

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, 

perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya 

untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan 

atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik 

perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau 

dapat dilihat, dibaca, dan atau didengan dari suatu tempat oleh umum, kecuali 

yang dilakukan oleh Pemerintah. 

5. Pajak Penerangan Jalan. 

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di 

wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar 

oleh Pemerintah Daerah. 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. 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. 
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Selain Daerah dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak 

yang telah ditetapkan, Daerah Kabupaten/Kota juga dapat memungut jenis pajak 

Daerah yang lain, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang 

dijelaskan dalam UU No. 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 4 (2002:374) yaitu: 

“(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota 
selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria: 

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi; 
b. Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta 
hanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan; 

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum; 

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan atau objek 
pajak pusat; 

e. Potensinya memadai; 
f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; 
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; 
h. Menjaga kelestarian lingkungan”. 
 

Ketentuan dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan 

kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi serta perkembangan 

perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan 

potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi 

masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Untuk memperlancar jalannya pemungutan pajak, dibuatlah ketentuan 

tentang tarif-tarif Pajak Daerah tersebut. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tarif 

Pajak Daerah diatur dalam pasal 3 (2002:381) yaitu sebagai berikut: 

“(1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat 
(2) ditetapkan paling tinggi sebesar: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima 
persen); 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
10% (sepuluh persen); 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen); 
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 20% (dua puluh persen); 
e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen); 
f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen); 
g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen); 
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h. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen); 
i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen); 
j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh 

persen); 
k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen)”. 
 

Penetapan tarif paling tinggi tersebut di atas bertujuan untuk memberi 

perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, 

sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada 

Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan 

kondisi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif 

pajak juga dapat diadakan klasifikasi atau penggolongan tarif berdasarkan 

kemampuan Wajib Pajak atau berdasarkan jenis objeknya. 

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, sudah tentu Daerah dapat 

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya yang bersumber dari Pajak Daerah 

dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat 

serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

 

2.5.3.2 Retribusi Daerah 

Selain Pajak Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan Daerah yang berpotensi adalah Retribusi Daerah. 

Definisi Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 

26 (2006:372) adalah: 

“(26) 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”. 

  
Retribusi Daerah merupakan pungutan atas jasa yang disediakan oleh 

Daerah yang bersangkutan kepada masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah, 

penerimaan yang bersumber dari retribusi merupakan sumber penerimaan yang 

sangat diandalkan utamanya bagi Pemerintah Kota. Pada dasarnya penerimaan 

retribusi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peningkatan jasa pelayanan 

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hubungan ini jasa pelayanan 
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diberikan Pemerintah Daerah meliputi jasa yang berkaitan dengan pelayanan 

umum, usaha tertentu, ataupun menyangkut perizinan tertentu. 

Objek dan golongan Retribusi Daerah terdiri dari tiga jenis objek dan tiga 

golongan, sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2 

(2002:401) yaitu: 

(2) Objek Retribusi terdiri dari: 
a. Jasa Umum 
b. Jasa Usaha 
c. Perizinan Tertentu 

(3) Retribusi dibagi atas tiga golongan: 
a. Retribusi Jasa Umum 
b. Retribusi Jasa Usaha 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
Retribusi jasa umum yang sudah tentu memiliki objek jasa umum antara lain 

adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan yang tidak termasuk jasa 

umum adalah jasa urusan pemerintahan. 

Kriteria daripada Retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi jasa 

usaha dan Retribusi perizinan tertentu. 

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

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

diharuskan membayar Retribusi, di samping melayani kepentingan dan 

kemanfaatan umum. 

4. Jasa tersebut layak dikenakan Retribusi. 

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya. 

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

sumber pendapatan Daerah yang potensial. 

7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dan atau kualitas pelayanan. 

Retribusi jasa usaha yang berobjekan jasa usaha, antara lain adalah 

penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan 
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tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan 

penjualan bibit. 

Kriteria daripada Retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi usaha 

umum dan retribusi perizinan tertentu. 

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

disediakan untuk sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta 

yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara pebuh 

oleh Pemerintah Daerah. 

Pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut 

Retribusi, akan tetapi pemerintah mungkin masih mengalami kekurangan biaya 

yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, 

sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi perizinan tertentu, 

antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan 

tanah. 

Kriteria daripada Retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut: 

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 

kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi. 

2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 

umum. 

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

biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut 

cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 

Seperti halnya pajak, retribusi pun memiliki tarif yang telah ditentukan. 

Penentuan tarif Retribusi Daerah ditentukan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 

pasal 21 (2002:407) yaitu sebagai berikut: 

“Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut: 
a. Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijak Daerah dengan 

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 

b. Untuk Retribusi Jasa Daerah, berdasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak. 
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c. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin 
yang bersangkutan”. 

 
Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis Retribusi yang 

berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu tetap memperhatikan 

aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 

Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan oleh Daerah sehingga dapat tercapai 

keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa 

yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. 

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga 

hasil Retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang 

diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. 

Jenis retribusi yang dapat dipungut tidak hanya ketiga jenis retribusi yang 

ditetapkan undang-undang saja, daerah berpeluang memungut retribusi selain 

ketiga jenis tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 

pasal 18 ayat 4 (2002:403), yaitu: 

“Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi Daerah selain 

yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan 

memenuhi kriteria yang ditetapkan”. 

Ketentuan dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan 

kepada Daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan 

perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah, tetapi tetap 

memperhatikan kesederhanaan jenis Retribusi dan aspirasi masyarakat serta 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Jelas bahwa keputusan dalam penggalangan dana yang bersumber dari 

Retribusi Daerah keseluruhannya, didasarkan atas keputusan Daerah itu sendiri, 

sehingga Daerah dapat memaksimalkan penerimaan Daerah dengan tetap 

memperhatikan kemampuan dan kesejahteraan masyarakatnya. 
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2.5.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya berasal dari hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah dalam 

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah-nya tidak hanya mengandalkan dari 

Pajak dan Retribusi Daerah saja tapi juga dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

Jenis penerimaan yang termasuk hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik Daerah. 

Hasil kekayaan daerah yang biasanya diandalkan berasal dari laba Badan 

Usaha Milik Daerah. Jenis-jenis perusahaan daerah sangat beragam. Di Indonesia, 

Badan Usaha Milik Daerah yang paling seragam adalah Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Pendirian Badan 

Usaha Milik Daerah didasarkan kepada alasan: 

1. Ideologi, bila satu masyarakat dan negara menganut prinsip bahwa sarana 

produksi adalah milik masyarakat; 

2. Melindungi konsumen dalam hal adanya monopoli alamiah; 

3. Menghasilkan pembangunan ekonomi daerah; dan 

4. Menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. 

Menurut Ermaya Suradinata (1998:86) tentang Perusahaan Daerah adalah 

sebagai berikut: 

“Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk 

mengembangkan perekonomian daerahnya untuk menambah penerimaan 

daerah”. 

Adapun ciri pokok perusahaan daerah adalah kesatuan produksi (regional) 

dalam arti luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum 

dan memupuk pendapatan. Jenis usaha yang dikelola Pemerintah Daerah sangat 

beraneka ragam. Hal ini tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-

masing daerah. Semakin banyak potensi dan peluang yang dapat dikembangkan, 

maka semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba untuk 

usaha daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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2.5.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Sumber PendapatanAsli Daerah yang terakhir dikategorikan sebagai lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan yang termasuk dalam kategori 

ini adalah: 

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

2. Jasa Giro. 

3. Pendapatan bunga. 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau 

pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah. 

Dengan demikian, masing-masing Daerah dapat menggali sumber-sumber 

penerimaan lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Penggalian sumber-sumber 

penerimaan ini dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung yang beralamat di jalan Wastukencana No. 2 

Bandung 40111. 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah “penyusunan Anggaran 

Belanja Aparatur dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” periode 

2001/2002 sampai dengan periode 2004/2005. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metrode deskriptif  

analisis, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran secara sistematik dan 

akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti, 

kemudian membandingkan hasilnya dengan teori yang ada. 

Karena penelitian ini dilakukan pada satu perusahaan saja dan masalah yang 

diteliti bersifat khusus, maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah metode studi kasus. Dalam hal ini, penulis 

mengamati aspek-aspek tertentu yang lebih spesifik untuk memperoleh data 

primer maupun data sekunder. Untuk data primer diperoleh dengan melakukan 

wawancara dengan bagian yang berkepentingan dan dengan melalui studi atas 

dokumen perusahaan. Untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang 

relevan dengan masalah yang dibahas. 

 

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung ke perusahaan untuk 

memperoleh data primer mengenai masalah yang diteliti melalui: 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara 

penulis dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 

permasalahan, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

Penulis mengumpulkan data mengenai Dinas Pendapatan Daerah untuk 

memperoleh gambaran secara umum dan masalah khusus yang diteliti. 

Adapun data yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dan pengaruhnya terhadap 

realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. 

b. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap aktivitas DIPENDA Kota Bandung 

yang erat kaitannya dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Data 

yang dikumpulkan antara lain mengenai keikutsertaan dalam penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur dan realisasi PAD. 

c. Kuesioner 

Yaitu membuat daftar pertanyaan mengenai pengaruh keikutsertaan dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi PAD yang 

ditanyakan kepada pihak-pihak atau pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mempelajari buku-buku referensi, catatan kuliah ataupun 

literatur-literatur. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan 

landasan teoritis yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan analisis atas data yang diperoleh dalam penelitian lapangan, 

sehingga menghasilkan kesimpulan serta saran untuk memecahkan masalah 

yang ada.  
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3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah penentuan construct sehingga menjadi 

variabel yang dapat diukur. Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu 

“Pengaruh Keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah”, maka penulis menggunakan dua 

variabel dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel bebas, disebut juga variabel berpengaruh (independent variable), 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak terbatas, dengan 

kata lain variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi 

mendahului variabel tidak bebasnya. Variabel bebas dalam skripsi ini adalah 

“keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur” karena 

variabel ini dapat berdiri sendiri dan dapat mempengaruhi Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah. Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.  

2. Variabel tidak bebas, disebut juga variabel terikat (dependent variable) 

adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. 

Variabel tidak bebas dalam skripsi ini adalah “Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah” karena variabel ini dapat dipengaruhi oleh variabel  penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan realisasi dari penerimaan pendapatan yang diperoleh dari sumber 

potensi asli yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota 

 

3.2.3 Penentuan dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Untuk dapat menyusun daftar pertanyaan yang diperlukan dalam menguji 

hipotesis, harus ditetapkan terlebih dahulu varibel-variabel yang dapat diukur, 

indikator variabel, sub indikator variabel, skala pengukuran dan instrumen yang 

penulis gunakan dalam penyusunan skripsi yang disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1  

Independent Variable 

Variabel Indikator variabel Skala 
pengukuran Instrumen 

Keikutsertaan 
dalam Penyusunan 
Anggaran Belanja 
Aparatur 

1. Keikutsertaan 
subbag umum 
dalam penyusunan 
anggaran aparatur 

Ordinal Kuesioner 

 2. Keikutsertaan 
bagian keuangan  Ordinal Kuesioner 

 
3. Keikutsertaan 

bagian 
kepegawaian  

Ordinal Kuesioner 

 4. Keikutsertaan unit 
kerja terkait  Ordinal Kuesioner 

 5. Keikutsertaan 
kepala dinas Ordinal Kuesioner 

 

Tabel 3.2 

Dependend Variable 

Variabel Indikator 
variabel 

Sub indikator variabel Skala 
pengukuran 

Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

Pajak daerah 
 

Pajak hotel  Rasio 

  Pajak restoran Rasio 
  Pajak hiburan Rasio 
  Pajak reklame Rasio 
  Pajak penerangan jalan Rasio 
  Pajak pengambilan dan 

pengolahan bahan galian 
gol. C 

Rasio 

  Pajak parkir Rasio 
  Pajak ABT Rasio 
 Retribusi daerah Retribusi pelayanan 

kesehatan Rasio 

  Retribusi 
persampahan/kebersihan Rasio 

  Retribusi penguburan mayat Rasio 
  Retribusi pelayanan parkir 

di tepi jalan umum Rasio 

  Retribusi pelayanan pasar Rasio 
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  Retribusi pengujian 
kendaraan bermotor Rasio 

  Retribusi pemakaian 
kekayaan daerah Rasio 

  Retribusi jasa usaha 
terminal Rasio 

  Retribusi jasa usaha 
penyedotan kakus Rasio 

  Retribusi jasa usaha rumah 
potong hewan Rasio 

   
Retribusi jasa usaha tempat 
rekreasi olahraga 

 
Rasio 

  Retribusi izin mendirikan 
bangunan Rasio 

  Retribusi izin gangguan Rasio 
  Retribusi izin trayek Rasio 
  Retribusi pengelolaan kayu 

milik hasil hutan Rasio 

  Retribusi pelayanan 
pemeriksaan susu perah Rasio 

  Retribusi izin penerimaan 
peruntukan penggunaan 
tanah 

Rasio 

  Retribusi penggunaan biaya 
KTP dan AKTE Catatan 
Sipil 

Rasio 

 Hasil 
pengelolaan 
kekayaan milik 
daerah yang 
dipisahkan 

Bagian laba perusahaan 
milik daerah 

Rasio 

  Bagian laba lembaga 
keuangan Bank Rasio 

 Lain-lain PAD 
yang sah 

Hasil penjualan aset daerah 
yang tidak dapat dipisahkan Rasio 

  Penerimaan jasa giro Rasio 
  Penerimaan lain-lain Rasio 

 
  Denda keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan Rasio 

  Penerimaan ganti rugi atas 
kekayaan daerah Rasio 
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3.2.4 Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis 

Hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi dan korelasi. 

1. Analisis Regresi 

Adalah suatu persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel 

dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Dalam hal ini analisis regresi 

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (Independent Variable) dengan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (Dependent Variable). Dalam analisis regresi 

akan digunakan persamaan regresi, yaitu: 

a. Persamaan regresi linier menurut Dajan (1984:367), dengan rumus sebgai 

berikut: 
^
Y = bXa +  

Dimana, 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é -
= å å

n
xby

a  

( )å å
å å å

-

-
= 22 xxn

yxxyn
b  

Keterangan: 

X = variebel penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

Y = variabel realisasi Pendapatan Asli Daerah 

n = jumlah pasangan data 

a = nilai 
^
Y  jika X = 0 

b = koefisien korelasi 
^
Y = nilai taksir dari Y 

b. Persamaan regresi non-linier menurut Dajan (1984:386), dengan rumus 

sebagai berikut: 

2
^

cXbXaY ++=  

 



49 

 

Dimana a, b, dan c diberikan ke dalam 3 persamaan normal sebagai 

berikut: 

å å å++= 2XcXbnaY  

å å å å++= XcXbXaXY 2  

å å å å++= XcXbYaYX 22  

Untuk mengetahui persamaan regresi mana yang akan digunakan, terlebih 

dahulu harus dibuat scatter diagram atau diagram pencar. Dengan melihat 

diagram pencar, maka kita akan melihat letak titik-titik dalam diagram pencar 

tersebut. Apabila titik tersebut berada disekitar garis lurus maka korelasinya 

positif dan menggunakan regresi linier. Sementara itu apabila titik dalam 

diagram pencarnya tidak berada disekitar garis lurus tetapi arahnya negatif 

maka korelasinya negatif dan menggunakan regresi non- linier. 

2. Analisis Korelasi 

Adalah suatu persamaan yang menjelaskan kuat atau lemahnya hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini analisis korelasi digunakan untuk 

mengetahui derajat keeratan hubungan antara penyusunan Anggaran Belanja 

Aparatur (independent variable) dan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(dependent variable). Apabila hubungan antara dua variabel tersebut linier 

maka akan digunakan rumus menurut Dajan (1984:376) sebagai berikut: 

å åå å
å å å

--

-
=

2222 )()( yynxxn

yxxyn
r  

 dimana, 

 r = koefisien korelasi 

Besarnya koefisien korelasi atau r adalah -1 < r > +1 dengan kriteria sebagai 

berikut: 

· Apabila r = +1 berarti terdapat korelasi positif sempurna antara variabel X 

dan  variabel Y dan sifatnya searah. 

· Apabila r = 0 berarti tidak terdapat korelasi antara variabel X dan variabel 

Y. 
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· Apabila r = -1 berarti terdapat korelasi negatif sempurna antara variabel X 

dan variabel Y yang sifatnya keterbalikan. 

Sementara itu untuk menginterpretasikan besar kecilnya koefisien korelasi, 

maka ditetapkan sebagai berikut: 

· Apabila ± 0,7 < r > ± 1 berarti hubungan yang kuat antara kedua variabel. 

· Apabila ± 0,4 < r > ± 0.7 berarti ada hubungan yang substansial antara 

kedua variabel. 

· Apabila ± 0,2 < r > ± 0.4 berarti hubungan antara kedua variabel tersebut 

adalah rendah. 

· Apabila r < ± 0,2 berarti hubungan antara kedua variabel bisa diabaikan. 

 Setelah nilai koefisien korelasi diperoleh, untuk selanjutnya adalah mencari 

 nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah suatu bilangan yang 

 biasanya dinyatakan dalam % (persen) yang diperoleh dari bentuk kuadrat 

 koefisien  korelasi yang dapat menunjukan besarnya pengaruh variabel 

 independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

 Dalam mencari nilai koefisien determinasi ini rumus yang digunakan adalah: 

 Koefisien Determinasi = r² × 100% 

Dalam uraian bab 1 penulis telah mengajukan suatu hipotesis yaitu “Terdapat 

pengaruh yang positif antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran 

Belanja Aparatur dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. 

 Untuk menguji hipotesis yang digunakan tersebut, penulis menggunakan 

 parameter seperti di bawah ini: 

 Ho : r = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. 

 H1 : r > 0, artinya terdapat pengaruh yang positif antara variabel X dan 

 variabel Y. 

 Keterangan: 

· Ho atau hipotesis nol artinya hipotesis yang menyatakan bahwa beda 

antara variabel X dan variabel Y adalah = 0 atau tidak berarti. 
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· H1 atau hipotesis alternatif artinya hipotesis yang menyatakan bahwa beda 

antara variabel X dan variabel Y adalah > 0 atau mempunyai beda yang 

berarti. 

 Sedangkan untuk menguji nilai koefisien, penulis akan menggunakan statistik 

 uji “t” dan selanjutnya akan diuji dengan menggunakan metode “pengujian 

 pihak kanan”. 

 Rumusnya menurut Sudjana (1988:259) adalah sebagai berikut: 

    21
2

r
nrt
-
-

=  

 Keterangan: 

 t = statistik uji “t” 

 r = koefisien korelasi 

 n = jumlah data 

 Untuk penetapan signifikansi (level of significant) penulis memilih 0,05 

 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara kedua variabel 

 tersebut dan sering digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Sedangkan 

 untuk derajat kebebasan (degree of freedom) adalah n-2. Untuk mendukung 

 pengujian hipotesis diatas, penulis menggunakan ktiteria sebagai berikut: 

· Tolak Ho (terima H1 ), apabila t hitung > t tabel 

· Terima Ho apabila t hitung ≤ t tabel, dimana df = n-2 dan α = 0,05. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh data mengenai keikutsertaan 

dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur serta realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Adapun data yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah 

Pemerintah Kota Bandung, data tersebut disajikan dalam bentuk kuesioner dan 

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta besarnya Anggaran 

Belanja Aparatur Pemerintah Kota Bandung. 

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat mengetahui seberapa besar 

pengaruh keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap 

realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. 

 
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sejak berdirinya sampai dengan 

saat ini telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan, sesuai dengan 

keberadaan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

Sejak tanggal 1 April 1906, Dayeuh Bandung ditetapkan oleh J.B. Van 

Heutz menjadi Geomeente sesuai dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 

29 Februari 1906 yang dijadikan undang-undang tanggal 1 Maret 1906. Dayeuh 

Bandung menjadi Geomeente artinya bahwa kota Bandung dibentuk sebagai suatu 

daerah otonom yaitu daerah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. 

Isi pokok ordonisasi pembentukan Geomeente Bandung, adalah: 

1. Bandung dinyatakan sebagai Geomeente yang berpemerintahan. 

2. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Geomeente diberikan 

modal pertama sebesar £. 46,775 yang disisihkan dari Anggaran Belanja 

Pemerintah Kolonial. 
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3. Tugas dan kewajiban yang harus dijalankan berupa: 

a. Pembentukan pemeliharaan sarana kota seperti jalan umum, jembatan, 

saluran air hujan, dan lain-lain. 

b. Pembuangan sampah dari pekarangan, pertamanan dan jalan. 

c. Pencegahan kebakaran termasuk pemeliharaan gardu-gardu pembuatan 

dan pemeliharaan kuburan-kuburan umum di dalam Geomeente serta di 

luar Geomeente. 

d. Perangkat pemerintahan Geomeente secara ex officio diketahiu oleh 

assistant. 

e. Cara penyelenggaraan tugas dan kewajiban adalah dengan jalan 

pemberitahuan kewajiban dan wewenang dengan pembuatan peraturan-

peraturan. 

f. Wewenang yang diberikan kepada pemerintahan Geomeente disertai 

dengan restriksi (pembatasan), yaitu tidak boleh mengatur apa-apa yang 

telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan tidak bertentangan dengan 

yang telah ditentukan. 

Pada waktu itu luas kota Bandung baru sekitar 1900 Ha dengan 2 kecamatan 

yang meliputi 14 desa. 

Sesuai dengan perubahan tahun, kemajuan jaman serta bertambahnya 

penduduk, maka Kota Bandung pun berubah menjadi Pemerintahan Daerah Kota 

Bandung. Perubahan-perubahan dalam sebutan Kota Bandung sejak dibentuknya 

Geomeente adalah sebagai berikut: 

1. Geomeente Bandung (1906-1926). 

2. Stedemeente (mulai 1 Oktober 1926-mulai pemerintahan Jepang). 

3. Bandung Si (Jaman Pemerintahan Jepang). 

4. Haminte Kota Bandung (24 April 1949-11 Maret 1950, masa berlakunya 

Negara Pasundan). 

5. Kota Besar Bandung (mulai 15 Agustus 1950). 

6. Kota Praja Bandung (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1950 Walikota Kepala 

Daerah Bandung). 
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7. Kotamadya Bandung (sesuai dengan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1950 

Walikota Kepala Daerah Bandung). 

8. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (sesuai dengan pelaksanaan UU No. 1 

Tahun 1992 Walikotamadya Kepala Daerah TK II Bandung). 

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Bandung No. 99222/72 tanggal 21 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi lima satuan kerja, yaitu: 

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR) 

2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA) 

3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP) 

4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP) 

5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD) 

Pada Tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Bandung No. 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana struktur 

organisasi Dipenda mengalami perubahan, semula membawahi lima satuan unit 

kerja diubah menjadi tujuh satuan unit kerja, yaitu: 

1. Sub Bagian Tata Usaha 

2. Seksi Pajak 

3. Seksi Retribusi 

4. Seksi IPEDA 

5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 

6. UPTD Pasar 

7. UPTD Parkir dan Terminal 

Dalam kegiatan satuan unit kerja tersebut di atas, khususnya dalam bidang 

pemungutan pajak atau retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual 

Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas 

melaksanakan kegiatan pemungutan pajak atau retribusi secara langsung kepada 

wajib pajak atau wajib retribusi door to door. 

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh 

Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri  No. 23 Tahun 1989 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, 
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yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung dengan dikeluarkan Perda No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pandapatan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 

Tahun 1989, perlu disusun Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang 

lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 

tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan 

Daerah Lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten atau 

Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal 

dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). 

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak atau 

retribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara door to door menjadi self 

assessment, yaitu wajib pajak atau wajib retribusi menyetor langsung kewajiban 

pembayaran pajak atau retribusinya ke Dinas Pendapatan Daerah.   

 

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Dipenda Kota Bandung 

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan 

suatu (apa) yang akan dicapai atau akan dihasilkan pada kurun waktu atau kurun 

waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Berdasarkan uraian di 

atas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam 

upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa menuju terwujudnya Kota 

Yang Genah, Merenah, Tumaninah, adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah. 

2. Terwujudnya kerja sama pemerintah daerah, dengan masyarakat wajib pajak 

atau wajib retribusi. 

3. Terwujudnya aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak 

atau retribusi. 

4. Terwujudnya kinerja yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. 

5. Terwujudnya penegakan hukum. 
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6. Terwujudnya sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan 

professional. 

7. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah 

yang dijadikan tolok ukur kemandirian dalam otonomi daerah. 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai 

secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran 

merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah 

Daerah. 

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam 

kegiatan organisasi atau Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifk, dapat 

dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, beorientasi pada hasil dan dapat 

dicapai dalam periode satu tahun ke depan. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah 

menetapkan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajibannya dalam 

membayar pajak atau retribusi. 

2. Meningkatnya kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan, dan pelaporan 

serta penagihan pajak atau retribusi 

3. Meningkatnya sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun 

ekstensifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 20% 

setiap tahun 

4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan 

kejujuran petugas.   

 

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

Sejalan dengan paradigma pembangunan pada masa reformasi dewasa ini 

dalam era otonomi daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dituntut 

untuk meningkatkan pelayanan administratif dan pelayanan umum terhadap 

aparatur melalui serangkaian program dan kegiatan yang terencana dalam satuan 

perencanaan strategi. 
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Visi DIPENDA Kota Bandung, yaitu: 

“Professional dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, 

prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat”. 

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi 

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat 

mengetahui peran dan program serta hasil yang diperoleh di masa yang akan 

datang. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Dinas Pendapatan 

daerah: 

1. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah  

2. Mewujudkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak. 

3. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak 

4. Menciptakan akuntabilitas publik 

5. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel 

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk 

penyelenggaraan pemerintahan 

7. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idealisme dan 

professional  

8. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah 

yang dijadikan tolok ukur kemandirian dalam otonomi daerah      

9. Meningkatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

10. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya diharapkan 

terjadi feedback yang positif (timbul kesadaran membayar pajak). 

11. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang proporsional, transparan 

dan akuntabilitas dalm penyelenggaraan pemerintah. 
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4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung  (Perda No. 05 Tahun 2001)  

Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang didalamnya mencakup 

pembagian kerja dan kegiatan ke dalam bagian-bagian yang ada baik pada 

perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah (BUMN), sehingga dapat 

terjamin koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  

Di samping itu struktur organisasi setiap perusahaan berbeda tergantung 

kepada jenis dan luasnya bidang usaha. Agar struktur organisasi dapat menunjang 

kelancaran kegiatan perusahaan, diperlukan adanya pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang ditegaskan dalam pemisahan fungsi operasional, selain itu 

diperlukan juga adanya penetapan garis wewenang dan tanggung jawab yang 

lengkap. 

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berbentuk 

struktur fungsional, artinya seorang atasan mendelegasikan wewenang pada 

bawahannya berdasarkan fungsi dan pemisahan tugas. 

Berdasarkan Keputusan Mendagri no. 23 Tahun 1989 tanggal 29 Mei 1989 

sebagai Pengganti Keputusan Mendagri No. KUPD 7/12/41 No. 10 Tahun 1978 

dan Perda No. 5 Tahun 2001 sebagai Pengganti Perda No. 11 Tahun 1989, secara 

garis besar susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung  terdiri 

dari: 

I. Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

II. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi: 

1) Sub Bagian Umum 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Kepegawaian 

III. Sub Dinas Perencanaan Program, membawahi: 

1) Seksi Penyusunan Program dan Litbang 

2) Seksi Intesifikasi dan Ekstensifikasi 

3) Seksi Penyuluhan 
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IV. Sub Dinas Pajak, membawahi: 

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan  

2) Seksi Penetapan 

3) Seksi Pembukuan Dan Pelaporan 

V. Sub Dinas Retribusi, membawahi: 

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan  

2) Seksi Penetapan 

3) Seksi Pembukuan Dan Pelaporan 

VI. Sub Dinas Pengendalian, membawahi: 

1) Seksi Verifikasi dan Penyitaan  

2) Seksi Pengendalian dan Penerimaan Lain-lain 

VII. Sub Dinas PBB dan BPHTB, membawahi: 

1) Seksi Penagihan 

2) Seksi Tunggakan dan Keberatan 

3) Seksi Administrasi BPHTB 

VIII. Cabang Dinas 

IX. UPTD 

X. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2001 tugas masing-masing bagian berbeda-

beda. Di bawah ini akan diuraikan sebagian tugas dari masing-masing bagian, 

yaitu: 

I. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, tugasnya adalah: 

1. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

DIPENDA 

2. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja DIPENDA 

sesuai dengan kebijaksanaan Walikota  

II. Kepala Bagian Tata Usaha, tugasnya adalah: 

3. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Tata Usaha sesuai dengan 

kebijakan dan arahan dari Kepala DIPENDA 

4. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja di 

lingkungan dinas 
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1) Kepala Sub Bagian Umum, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai 

dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari 

Kepala Bagian Tata Usaha  

b. Menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan petunjuk 

dari pimpinan 

2) Kepala Sub Bagian Keuangan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas Bidang Keuangan 

sesuai dengan petunjuk dari pimpinan 

b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran dinas  

3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan bahan konsep naskah Dinas Bidang Kepegawaian 

sesuai dengan petunjuk dari pimpinan 

b. Menyiapkan dan menyusun rencana mutasi, kenaikan pangkat, 

disiplin, dan pengembangan kepegawaian  

III. Sub Dinas Perencanaan Program, tugasnya adalah: 

5. Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis perencanaan 

program perhitungan target pendapatan daerah  

6. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan kegiatan penyusunan 

rencana target pendapatan daerah  

1) Kepala Seksi Penyusunan Program dan Litbang, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rencana target 

pendapatan daerah  

b. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan prosedur dan 

tata kerja petugas atau wajib pajak dan retribusi 

2) Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan sumber 

Pendapatan Asli Daerah serta mengembangkan sumber-sumber 

pendapatan lainnya 



61 

 

b. Menyusun konsep dalam rangka upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi pemungutan pendapatan dari pajak daerah, 

retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya 

3) Kepala Seksi Penyuluhan, tugasnya adalah:  

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penyuluhan tentang 

pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta sumber-sumber 

pendapatan daerah lainnya 

b. Memberikan informasi kepada wajib pajak dan masyarakat 

umum mengenai pajak daerah, retribusi daerah, PBB baik secara 

langsung maupun dari media penerangan 

IV. Sub Dinas Pajak, tugasnya adalah: 

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan 

wajib pajak daerah 

2. Mengkoordinir, memantau, dan melaksanakan kegiatan penyusunan 

rencana target pendapatan daerah 

4) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan 

pendataan 

b. Menyiapkan atau mengirim atau menerima formulir pendaftaran 

dan pendataan wajib pajak daerah yang meliputi formulir 

pendaftaran, formulir SPTD, kartu data, dan kartu NPWD 

5) Kepala Seksi Penetapan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penetapan pajak 

b. Membuat dan menyerahkan kembali nota perhitungan pajak 

daerah atas dasar kartu data 

6) Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pembukuan dan 

pelaporan 

b. Mencatat dan mengarsipkan seluruh dokumen  
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V. Sub Dinas Retribusi, tugasnya adalah: 

1. Memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Dinas 

Retribusi 

2. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan  

7) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran dan 

pendataan  

b. Menyiapkan atau mengirim atau menerima formulir pendaftaran 

dan pendataan wajib pajak retribusi daerah yang meliputi 

formulir pendaftaran, formulir SPTRD, kartu data,dan kartu 

NPWRD 

8) Kepala Seksi Penetapan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis penetapan daerah 

b. Membuat dan menyerahkan kembali nota perhitungan pajak 

retribusi daerah atas dasar kartu data 

9) Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk pembukuan dan pelaporan 

b. Mencatat dan mengarsipkan seluruh dokumen  

VI. Sub Dinas Pengendalian, tugasnya adalah: 

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pajak daerah 

2. Mengkoordinir, memantau dan mengendalikan kegiatan penyusunan 

rencana target pendapatan daerah 

1) Kepala Seksi Verifikasi dan Penyitaan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja 

pelayanan terhadap wajib pajak retribusi.  

b. Mengadakan verifikasi pajak atau retribusi daerah dan surat izin 

berdasarkan instruksi atau disposisi Kepala Dinas.  

2) Kepala Seksi Pengendalian dan Penerimaan Lain-lain, tugasnya 

adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja 

pelayanan terhadap objek pajak. 
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b. Mengadakan pemeriksaan  verifikasi pajak atau retribusi, surat 

izin, dan penerimaan lain-lain. 

3) Kepala Seksi Tunggakan dan Keberatan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja 

pelayanan terhadap objek pajak. 

b. Membuat buku kendali wajib pajak atau wajib retribusi. 

VII. Sub Dinas PBB dan BPHTB, tugasnya adalah: 

1. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis pajak daerah, retribusi 

daerah, dan sumber pendapatan lain 

2. Mengkoordinir, memantau dan mengendalikan kegiatan penyusunan 

rencana target pendapatan daerah  

1) Kepala Seksi Penagihan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja 

pelayanan penagihan PBB 

b. Menyampaikan SPPT PBB yang diterbitkan oleh KPPBB 

kepada wajib pajak. 

2) Kepala Seksi Tunggakan dan Keberatan, tugasnya adalah: 

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja 

pelayanan tunggakan dan keberatan PBB dan BPHTB. 

b. Mengadakan verifikasi objek dan subjek PBB dan BPHTB. 

3) Kepala Seksi Administrasi BPHTB, tugasnya adalah: 

a. Menyusun pelayanan administrasi BPHTB 

b. Menerima arsip pembayaran BPHTB serta foto copy SPPT PBB 

yang telah dilegalisir sebagai bahan pembayaran BPHTB. 

 
4.1.5 Belanja Aparatur 

Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori Anggaran Aparatur antara 

lain Belanja Administrasi Umum dan Belanja Aparatur dan Pemeliharaan. Belanja 

Aparatur dibiayai dari pendapatan daerah. 

Yang termasuk kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat 

jenis belanja, yaitu: 
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1. Belanja Pegawai/Personalia; 

2. Belanja Barang dan Jasa; 

3. Belanja Perjalanan Dinas; 

4. Belanja Pemeliharaan. 

Sedangkan yang termasuk kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, 

yaitu: 

1. Belanja Pegawai/Personalia; 

2. Belanja Barang dan Jasa; 

3. Belanja Perjalanan Dinas; 

4. Belanja Pemeliharaan. 

§ Prosedur Penyusunan Anggaran: 

1. Bagian keuangan dan Dipenda dengan dibantu oleh dinas/lembaga atau satuan 

kerja penghasil menyusun rencana anggaran pendapatan tahun anggaran 

berjalan dengan didasarkan kepada perhitungan rasio antara realisasi 

penerimaan pajak serta retribusi dan pendapatan daeah lainnya, yang dapat 

dilihat dengan menganalisis: 

a. Sumber-sumber pendapatan daerah dari pajak atau retribusi 

b. Variabel lain yang mempengaruhi sumber-sumber pendapatan daerah. 

2. Selanjutnya tim penyusun APBD, perubahan serta perhitungan APBD serta 

penelitian daftar isian kegiatan/proyek daerah mengadakan penelitian terhadap 

hasil penyusunan perkiraan rencana pendapatan daerah yang diusulkan oleh 

tiap-tiap unit kerja dengan terlebih dahulu melakukan penelitian ke lapangan. 

3. Atas dasar rancangan penerimaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA), bagian penyusunan program dan bagian keuangan sebagai tim 

inti dalam penyusunan rencana APBD dapat menentukan skala prioritas 

kegiatan/proyek yang diajukan oleh dinas/lembaga atau satuan kerja. 

§ Proses penentuan belanja rutin: 

1. Penentuan belanja pegawai 

Perencanaan belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan lainnya serta tunjangan 

harus dilakukan oleh bagian keuangan, bagian kepegawaian, dan unit kerja 

terkait. 
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2. Penentuan belanja non pegawai dalam anggaran belanja rutin dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Dinas/lembaga atau satuan unit kerja menyusun dan merencanakan daftar 

usulan kegiatan daerah (DUKDA) beserta pembiayaannya. 

b. Penyusunan daftar usulan kegiatan daerah disusun oleh dinas/lembaga atau 

satuan unit kerja berdasarkan skala prioritas dan disetujui oleh kepala 

dinas atau badan/lembaga atau satuan unit kerja. 

§ Proses penentuan belanja pembangunan: 

1. Perencanaan program/proyek yang bersumber dari Dana Daerah Lainnya/DDL 

(PAD) 

a. Dinas/lembaga atau satuan unit kerja menyusun dan mengajukan 

perencanaan fisik dan perincian pembiayaan program atau proyek yang 

akan dilaksanakan. 

b. DUPDA dari unit-unit kerja dihimpun dan dikoordinasikan oleh unit 

perencanaan bersama-sama pada dinas/lembaga atau satuan unit kerja 

untuk diteliti dan diseleksi, selanjutnya disesuaikan berdasarkan skala 

prioritas dan sasaran program serta disetujui oleh kepala dinas/lembaga 

atau satuan kerja yang terkait. 

2. Perencanaan program/proyek yang bersumber dari DAU: 

a. Berdasarkan hasil-hasil yang didapat dari hasil musyawarah penggunaan 

LPM pada tingkat desa dan didiskusi UDKP pada tingkat kecamatan, 

dinas/lembaga atau satuan kerja menyusun usulan kegiatan proyek yang 

harus disertai kerangka logis yang mendasari kegiatan/proyek tersebut. 

b. Seluruh usulan kegiatan/proyek dari dinas/lembaga atau satuan kerja 

dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan (RAKORBANG) daerah 

kota Bandung, Bappeda propinsi Jawa Barat kemudian menuangkan 

seluruh usulan kegiatan atau proyek yang disepakati pada RAKORBANG 

daerah kota Bandung ke dalam format UR-1. 

c. Bappeda kota Bandung dan walikota selanjutnya mengirimkan UR-1 

kepada Gubernur dan Bappeda propinsi Jawa Barat dengan memberi satu 

copy tembusan kepada bagian penyusunan program kota Bandung. 
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d.  UR-1 selanjutnya akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan pada 

RAKORBANG propinsi Jawa Barat. Bappeda propinsi Jawa Barat 

kemudian merekapitulasi UR-1 dari seluruh daerah kota/kabupaten ke 

dalam format UR-2. 

e. Bappeda propinsi Jawa Barat naik ke Gubernur selanjutnya mengirimkan 

UR-2 dengan melampirkan UR-1 dari seluruh kota/kabupaten kepada 

Menteri PPN/ketua BAPENAS naik ke Deputi bidang regional dan daerah 

dan Mendagri naik ke dirjen pembangunan daerah melalui sekretaris 

umum Pembina pusat dana pembangunan daerah yang memberi satu copy 

tembusan kepada badan Pembina penyusunan program Propinsi Jawa 

Barat. 

f. UR-2 dan UR-1 selanjutnya akan menjadi bahan masukan dan bahan 

pertimbangan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengendalian di 

tingkat pusat. 

§ Tahapan-tahapan yang akan ditempuh dalam penyusunan APBD ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap kesatu (bulan Januari sampai Februari) 

Penyusunan program pembangunan daerah dan program pembangunan 

tahunan daerah. Pelaksanaan musyawarah di tingkat kelurahan dimulai. 

2. Tahap kedua (bulan Maret sampai April) 

Diskusi usulan daftar kegiatan pembangunan dari tingkat kecamatan. 

3. Tahap ketiga (bulan Mei minggu ke III dan ke IV) 

Dilaksanakan rapat koordinasi wilayah. 

4. Tahap keempat (bulan Juni) 

Dilakukan rapat koordinasi pembangunan. 

5. Tahap kelima (bulan Juli) 

Penyusunan daftar skala prioritas(DSP). 

6. Tahap keenam (bulan september) 

Penyusunan daftar usulan proyek daerah (DUPDA) dan daftar usulan kegiatan 

daerah (DUKDA) oleh setian dinas/lembaga atau satuan kerja. 
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7. Tahap ketujuh (bulan Oktober) 

Pengesahan DUPDA dan DUKDA leh Walikota. 

8. Tahap kedelapan (bulan Oktober sampai November) 

a. Konsentrasi anggaran oleh tim anggaran eksekutif  

b. Penyerahan draf anggaran ke DPRD kota Bandung 

c. Pembahasan anggaran oleh komisi-komisi DPRD 

d. Konsentrasi anggaran oleh panitia anggaran DPRD 

e. Penyampaian nota keuangan oleh Walikota 

9. Tahap kesembilan (bulan November sampai Desember) 

a. Pembahasan anggaran oleh panitia khusus DPRD 

b. Pembahasan anggaran oleh panitia musyawarah 

c. Penetapan anggaran. 

Berikut ini perkembangan Anggaran Belanja Aparutur selama empat tahun, 

yaitu dari tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2005: 

Tabel 4.1 

Anggaran Belanja Aparatur 

dari Tahun Anggaran 2002 s/d Tahun Anggaran 2005 

(dalam jutaan rupiah) 

 
Tahun Anggaran 

2002 2003 2004 2005 

Pengeluaran 

Rutin 
Rp 540.064,55    

Belanja Aparatur     
Belanja Adm 

Umum  Rp 334.831,14 Rp 328.693,03 Rp 338.458,43 

1. B. Pegawai  Rp 202.311,11 Rp 206.035,08 Rp 258.348,74 
2. B. Barang dan 

Jasa  Rp 47.129,10 Rp 56.251,78 Rp 57.026,37 

3. B. Perjalanan 

Dinas  Rp 4.383,86 Rp 5.397,59 Rp 7.828,55 

4. B. Pemeliharaan  Rp 46.507,39 Rp 15.916,99 Rp 15.254,78 
5. B. Lain-lain  Rp 34.499,69 Rp 35.091,58 - 
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Belanja Operasi 

dan Pemeliharaan  Rp 71.028,54 Rp 50.241,49 Rp 55.455,46 

1. B. Pegawai  Rp 18.822,94 Rp 15.322,62 Rp 12.263,41 
2. B. Barang dan 

Jasa  Rp 44.309,38 Rp 26.887,88 Rp 36.831,66 

3. B. Perjalanan 

Dinas  Rp 2.045,49 Rp 4.127,06 Rp 3.470,22 

4. B. Pemeliharaan  Rp 5.850,73 Rp 3.903,93 Rp 2.890,16 
Belanja Publik     
Belanja Adm 

Umum  Rp 306.850,30 Rp 366.411,55 Rp 344.155,13 

1. B. Pegawai  Rp 276.653,27 - Rp 309.599,11 
2. B. Barang dan 

Jasa  Rp 21.755,02 - Rp 33.358,79 

3. B. Perjalanan 

Dinas  Rp 1.252,17 Rp 59,32 Rp 119,22 

4. B. Pemeliharaan  Rp 1.966,81 Rp 2.361,35 Rp 1.078,01 
5. B. Lain-lain  Rp 5.223,03 Rp 11.475,75 - 
Belanja Operasi 

dan Pemeliharaan  Rp 115.123,68 Rp 100.870,79 Rp 146.182,80 

1. B. Pegawai  Rp 14.675,48 Rp 12.499,68 Rp 43.095,70 
2. B. Barang dan 

Jasa  Rp 59.330,90 Rp 26.261,65 Rp 49.780,31 

3. B. Perjalanan 

Dinas  Rp 1.343,42 Rp 1.346,97 Rp 1.678,52 

4. B. Pemeliharaan  Rp 39.773,89 Rp 39.131,49 Rp 51.628,27 
Jumlah Belanja 

Aparatur Rp 540.064,55 Rp 827.833,66 Rp 846.216,85 Rp 884.251,82 

Sumber : DIPENDA Kota Bandung  

 

4.1.6 Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari 

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

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 
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Sumber-sumber PAD Kota Bandung terdiri dari: 

1. Pajak Daerah 

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 pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. 

Adapun jenis-jenis pajak yang diwajibkan pada Kota Bandung adalah: 

§ Pajak Hotel 

§ Pajak Restoran 

§ Pajak Hiburan 

§ Pajak Reklame 

§ Pajak Penerangan Jalan 

§ Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

§ Pajak Parkir 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan. 

Adapun jenis retribusi daerah yang dapat digali pemerintah daerah Kota 

Bandung adalah sebagai berikut: 

§ Retribusi Pelayanan Kesehatan 

§ Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan 

§ Kartu Penduduk/KK 

§ Akte-akte Catatan Sipil 

§ Retribusi Pelayanan Pemakaman 

§ Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat 

§ Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum 

§ Retribusi Pasar 

§ Retribusi Bidang Perhubungan 

§ Retribusi Pemer. Alat Pemadam 
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§ Retribusi Kekayaan Daerah 

§ Uang Sewa Tanah/Bangunan 

§ Retribusi Alat Berat dan Dump Truk 

§ Sewa Laboratorium 

§ Tempat Rekreasi/tirtalegga 

§ Retribusi Jalan Masuk/Trotoar dll 

§ Retribusi Jasa Usaha Grosir/Pertokoan 

§ Retribusi Jasa Usaha Terminal 

§ Retribusi Jasa Usaha Khusus Parkir 

§ Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 

§ Retribusi Jasa Usaha TPT Rek/Olah Raga 

§ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

§ Retribusi Izin Gangguan 

§ Retribusi Izin Trayek 

§ Retribusi Izin Perunt. Pengg. Tanah 

§ Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan 

§ Retribusi Pelayanan Pertanian 

§ Retribusi Izin Usaha Industri/Perdagangan 

§ Retribusi Pembinaan/Promosi Parawisata 

§ Retribusi Pengairan 

§ Retribusi SIUJK 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 

yang dipisahkan. 

Perusahaan daerah yang terdapat di Kota Bandung yaitu: 

§ Bank Pembangunan Daerah 

§ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

4. Lain-lain PAD yang sah 

Penerimaan yang masuk ke dalam golongan ini adalah berasal dari daerah dan 

lainnya, yang terdiri dari: 
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§ Penjualan Drum Bekas 

§ Ganti Rugi Pelep. Tanah 

§ Administrasi Ganti Rugi Pelep. Tanah 

§ Jasa Giro Kas Daerah 

§ Denda Keterlambatan Pelayanan Pekerjaan 

§ Kerugian Barang Daerah 

§ Penerimaan dari BPGP 

§ Penerimaan dari PDAM 

§ Penerimaan dari PT. Taspen 

§ Pengemb. dari DNS/BAG/Kantor 

Berikut ini data mengenai perkembangan realisasi PAD Kota Bandung 

selama 4 tahun, yaitu dari tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 

2005: 

Tabel 4.2 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 

dari Tahun Anggaran 2002 s/d Tahun Anggaran 2005 

(dalam jutaan rupiah) 

Realisasi 
Periode Berjalan 

2002 2003 2004 2005 

Pajak Daerah Rp 103.153,17 Rp 117.392,94  Rp 131.803,12 Rp 143.107,82 

Retribusi Daerah  Rp 48.760,22 Rp 54.465,40 Rp 62.655,01 Rp 65.873,56 

Hasil 

Pengelolaan 

Kekayaan Milik 

Daerah yang 

Dipisahkan Rp 2.236,81 - - Rp 2.552,95 

Lain-lain PAD 

yang Sah Rp 29.857,96 Rp 45.165,98 Rp 20.372,96 Rp 18.111,40 

Jumlah Rp 184.008,17 Rp 217.024,34 Rp 214.831,09 Rp 229.645,75 

Sumber : DIPENDA Kota Bandung  

Keterangan: Data selengkapnya terdapat di lampiran. 
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4.1.7 Analisis Data dan Pengujian Hipoteis 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyusunan Anggaran Belanja 

Aparatur terhadap realisasi PAD, perlu dilakukan pengujian hipotesis. Penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Terdapat pengaruh yang positif antara 

keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap 

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.  Dimana hipotesis tersebut akan diuji 

dengan menggunakan uji statistik analisis regresi dan analisis korelasi. 

Adapun tahapan-tahapan pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan variabel independen dan variabel dependen dalam hipotesis 

diatas, adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai variabel independen/variabel yang mempengaruhi disini adalah 

”keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur”. Untuk 

pengujian hipotesis tersebut, variabel ini disebut variabel X. 

b. Sebagai variabel dependen/variabel yang dipengaruhi disini adalah 

“realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Untuk pengujian hipotesis 

tersebut, variabel ini disebut variabel Y. 

2. Mencari hubungan antara variabel independen (variabel X) dengan variabel 

dependen (variabel Y).  

Pengujian hipotesis ini berdasarkan pada data penyusunan Anggaran 

Belanja Aparatur dan PAD yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung selama penelitian, dimana data tersebut dapat dilihat dalam tabel 

4.1 dan tabel 4.2. 

 

4.1.7.1 Analisis Regresi 

Penggunaan analisis regresi dalam pengujian hipotesis yang penulis ajukan 

tersebut mempunyai dua tujuan pokok yaitu: 

1 Untuk mendapatkan suatu persamaan dan garis yang dapat menunjukan 

persamaan hubungan antara variabel X dan variabel Y, dimana persamaan 

dan garis ini disebut persamaan regresi yang berbentuk linear maupun non-

linear. 
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2 Untuk menaksir hubungan antara variabel independen (variabel X) dengan 

variabel dependen (variabel Y) yang ditunjukan oleh persamaan regresi. 

Lebih lanjut penulis akan menyajikan suatu diagram pencar (scatter 

diagram) yaitu suatu grafik dalam bentuk titik-titik dan angka-angka yang disusun 

dari kumpulan pasangan nilai X dan Y. Scatter diagram ini terdiri dari dua macam 

yaitu: 

1 Scatter diagram linear atau yang mendekati bentuk garis lurus. 

2 Scatter diagram non-linear atau yang berbentuk bukan garis lurus. 

Adapun tujuan dari scatter diagram ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara dua variable yang dilihat dari tingkat keeratan antara variabel X dan 

variabel Y. Dalam pengujian ini scatter diagram  dari pasangan X dan Y dapat 

dilihat dalam grafik 4.1 sebagai berikut: 

 

Grafik 4.1 

Scatter Diagram Titik-titik Pasangan Nilai Penyusunan Anggaran  

Belanja Aparatur dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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Keterangan grafik: 

X = Nilai Keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 
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Y = Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Berdasarkan grafik 4.1 diatas, maka dapat dilihat bahwa pasangan nilai X dan 

Y menghasilkan scatter diagram linear atau mendekati lurus, dengan demikian 

maka penulis menggunakan persamaan regresi linear sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ = nilai taksir Y (variable dependen) 

a dan b = koefisien regresi 

X = variabel independen 

 Selanjutnya untuk mencari nilai a dan b, digunakan persamaan sebagai 

berikut: 

( )
n

XbYa ∑−∑
=

 

( )22 XXn
YXXYnb

∑−∑
∑∑−∑

=
 

Dimana, n = jumlah pasangan data 

 Berikut ini penulis akan menyajikan tabel hubungan antara penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD:  

Tabel 4.3 

Hubungan antara keikutsertaan dalam Penyusunan  

Anggaran Belanja Aparatur dengan  

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

(dalam jutaan rupiah) 

Tahun 

Anggaran 

Realisasi 

PAD 

(X) 

Belanja 

Aparatur 

(Y) 

X2 Y2 XY 

2002 22,832 184.008,17 521,30022 33.859.006.627 4.201.274,54 

2003 24,021 217.024,34 577,00844 47.099.564.152 5.213.141,67 

2004 26,0005 214.831,09 676,02600 46.152.397.231 5.585.715,79 

2005 29,686 229.645,75 881,25860 52.737.170.493 6.817263,75 

Jumlah 102,5395 845.509,35 2.655,593 179.848.138.503 21.666.882,75 
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Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 diatas, maka dapat diketahui nilai-

nilai sebagai berikut ini: 

∑ X = 102,54 

∑ Y = 84509,35 

∑ X2 = 265559,30 

∑ Y2 = 179848138503 

∑ XY = 2166882,75 

∑ (X)2 = 10514,35 

∑ (Y)2 = 714886060937,42 

Lebih lanjut untuk mencari nilai b dengan berdasarkan perhitungan tersebut 

adalah: 

( )
( ) ( )( )

( ) ( )
0018,0

35,1051430,2655594
35.8450954,10275,21668824

22

=
−

−
=

∑−∑
∑∑−∑

=

b

b

XXn
YXXYnb

 

Sedangkan untuk mencari nilai a adalah sebagai berikut: 

( )

( ) ( )( )

12,21
4

54,1020018,035,84509

=

−
=

∑−∑
=

a

a

n
XbYa

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka persamaan regresi yang 

diperoleh adalah: 

Ŷ = a + bX 

Ŷ = 21,12 + 0,0018 X 
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Grafik 4.2 

Scatter Diagram Garis Regresi dan Titik-Titik Koordinat X, Y 
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Keterangan grafik: 

X = Keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

Y = Realisasi PAD  

 Setelah diperoleh persamaan regresi, maka dapat diketahui nilai a dan b 

sebagai berikut: 

· Nilai a = 21,12 

Artinya garis regresi memotong sumbu Y pada titik 21,12 diatas nol karena 

nilainya positif.  

· Nilai b = 0,0018 

Nilai b positif dan tanda positif menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel X dan variabel Y bersifat searah. Hal ini berarti bahwa setiap 

perubahan kenaikan pada nilai variabel X akan berbanding lurus dengan 

perubahan atau kenaikan nilai variabel Y. Lebih jelas lagi bahwa jika nilai 

variabel X (keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur) 

mengalami peningkatan mutu, maka nilai variabel Y (Realisasi PAD) juga 

akan semakin baik. 



77 

 

Nilai b = 0,0018 mempunyai arti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada 

nilai variabel X (keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja 

Aparatur) sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan perubahan pada nilai 

variabel Y (Realisasi PAD) sebesar 0,0018 skala atau penyusunannya 

semakin baik. 

 

4.1.7.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan 

antara dua variabel. Jadi analisis korelasi ini merupakan suatu alat untuk 

mengukur keeratan hubungan antara dua perubahan, yaitu keikutsertaan dalam 

Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (variabel independen) dengan Realisasi 

PAD (variabel dependen). Korelasi dari dua variabel perlu dicari, apabila nilai 

pengamatan lebih dari satu variabel seperti halnya dalam skripsi ini terdiri dari 

dua variabel.  

Dalam mencari korelasi tersebut digunakan suatu ukuran untuk menentukan 

derajat keeratan korelasi antar variabel yang saling berhubungan yang disebut 

koefisien korelasi. 

  Untuk menghitung korelasi tersebut digunakan rumus sebagai berikut: 

( ) ( )2222 YYnXXn

YXXYnr
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Dimana: 

r = koefisien korelasi 

Dengan berdasarkan pada nilai yang diperoleh sebagaimanan tercantum 

dalam tabel 4.3, maka nilai r atau koefisien korelasi yang dapat dihitung adalah: 

937,0
)35,84509()031798481385(4)54,102()30,265559(4

)35,84509)(54,102()75,2166882(4
22

=

−−

−
=

r

r
 

Dari hasil perhitungan tersebut, nilai koefisien korelasi yang diperoleh 

adalah 0,937. Menurut kriteria koefisien korelasi sebagaimana tercantum dalam 

sub bab 3.2.4 bahwa apabila nilai koefisien korelasi berada antara ± 0,7 sampai 

dengan ± 1, berarti diantara variabel X dengan variabel Y terdapat hubungan yang 
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kuat. Sedangkan tanda positif dari nilai koefisien korelasinya menunjukkan bahwa 

antara variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang bersifat searah, 

artinya adalah jika terjadi kenaikan pada variabel X, maka akan diikuti oleh 

kenaikan pada variabel Y dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada variabel X 

maka akan diikuti dengan penurunan pada variabel Y. 

Setelah kita mengetahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara varibel 

X (keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur) dengan variabel 

Y (Realisasi PAD), maka selanjutnya adalah mencari besarnya hubungan antara 

variabel X dengan variabel Y. Untuk mencarinya akan digunakan koefisien 

determinasi dengan rumus sebagai berikut: 

Koefisien determinasi = r² × 100% 

Dari nilai r yang telah diperoleh, maka nilai koefisien determinasinya adalah 

seperti dibawah ini: 

Koefisien determinasi = r² × 100% 

    = (0,937)² × 100% 

        = 87,80 % 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat menunjukkan bahwa perubahan 

pada variabel X mempunyai hubungan yang kuat dengan perubahan pada variabel 

Y yaitu sebesar 87,80%. Dengan kata lain besarnya realisasi PAD Kota Bandung 

sebesar 87,80% dipengaruhi oleh keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran 

Belanja Aparatur pemerintahan Kota Bandung. Sedangkan pengaruh faktor-faktor 

lain terhadap perubahan besarnya realisasi PAD, misalnya produktivitas tenaga 

kerja, tingkat efisiensi dan sebagainya adalah sebesar 12,20% yang diperoleh dari 

(100% - 87,80%). 

Pengujian hipotesis ini maksudnya adalah untuk menentukan apakah 

hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat diterima atau ditolak. Dalam pengujian 

hipotesis ini digunakan metode statistik dan memerlukan pendekatan yang teliti.  

Lebih lanjut langkah-langkah yang ditempuh dalam menguji hipotesis 

adalah: 

1. Merumuskan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (H1) dengan 

menggunakan parameter sebagai berikut: 
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Ho= tidak terdapat hubungan antara keikutsertaan dalam penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD. 

H1= terdapat hubungan antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran 

Belanja Aparatur dengan realisasi PAD 

2. Merumuskan model keputusan dengan menggunakan statistik uji “t” yang 

selanjutnya akan diuji dengan menggunakan metode “pengujian pihak kanan”. 

Untuk penetapan tingkat signifikan (level of significant) yang dipilih 0,95 atau 

α = 0,05. Sedangkan untuk derajat kebebasan (degree of freedom) adalah n-2. 

Sementara itu kriteria yang mendukung pengujian hipotesis adalah: 

· Tolak Ho (terima H1 ), apabila t hitung > t tabel 

· Terima Ho, apabila t hitung ≤ t tabel, df = n-2 dan α = 0,05 

 

 
 

3. Menetapkan nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut: 

82,3
)937,0(1

24937,0

1
2

2

2

=

−
−

=

−
−

=

t

t

r
nrt

 

4. Membandingkan antara hasil t hitung dengan t tabel 

· t hitung = 3,24 

· t tabel  = t(0,05 : (4-2)) = 2,92 

maka: t hitung > t tabel 

       3,82 > 2,92 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan pada poin 4 yang menunjukkan bahwa nilai     

thitung lebih besar dari nilai t tabel, maka keputusan statistiknya Ho ditolak atau 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penolakan Ho 

α = 0,05 
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H1 diterima. Hal tersebut mengandung arti bahwa antara keikutsertaan dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD terdapat 

korelasi positif. Dengan kata lain apabila keikutsertaan dalam penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur semakin baik maka realisasi PAD juga akan 

meningkat, demikian juga sebaliknya apabila keikutsertaan dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur mengalami penurunan, maka 

Realisasi PAD juga akan semakin buruk. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu “Terdapat pengaruh yang 

positif antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur 

terhadap realisasi PAD”  dapat diterima. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh keikutsertaan dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), penulis melakukan pembahasan sebagai berikut: 

 

4.2.1 Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur Kota Bandung 

Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur di dalam Pemerintahan Kota 

Bandung: 

A. APBD 

1. Penyusunan RKPD. 

2. Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah. 

3. Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD. 

4. KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD. 

5. Penyusunan Rancangan PPAS. 

6. Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD. 

7. PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD. 

8. Penetapan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah. 

9. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD. 

10. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap 

RAPBD. 
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11. Penetapan hasil evaluasi. 

12. Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabaran APBD 

bila sesuai hasil evaluasi. 

13. Penyempurnaan hasil evaluasi. 

14. Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi. 

15. Penghentian dan pencanutan pelaksaan Perda tentang APBD bersama DPRD. 

16. Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD 

dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. 

17. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

APBD. 

18. Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur. 

 

B. Dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan terhadap Raperda tentang 

APBD 

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama 

terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan 

undang-undang. 

2. Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur terhadap Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah. 

 

C. APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD 

1 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam 

Negeri/Gubernur bagi daerah yang belum memiliki DPRD. 

2 Persetujuan Menteri Dalam Negeri/Gubernur. 

3 Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD 
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4.2.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PAD Kota Bandung berasal dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan lain-lain 

PAD yang sah dan telah dijalankan secara memadai, hal ini dapat dilihat dari terus 

meningkatnya jumlah PAD dari tahun ke tahun. 

Realisasi PAD Kota Bandung pada tahun 2002 adalah sebesar Rp 

184.008.174.311,62 yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 

103.153.173.907,92, dari retribusi daerah sebesar Rp 48.760.223.797,50, dari 

hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebesar Rp 

2.236.810.668,00, dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 14.190.107.971,60. 

Tahun 2003 adalah sebesar Rp 217.024.342.093,00 yang berasal dari pajak daerah 

sebesar Rp 117.392.948.578,00, dari retribusi daerah sebesar Rp 

54.465.407.287,00, dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

sebesar Rp 0,00, dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 45.165.986.228,00. 

Tahun 2004 adalah sebesar Rp 214.831.096.006,50 yang berasal dari pajak daerah 

sebesar Rp 131.803.120.422,00, dari retribusi daerah sebesar Rp 

62.655.014.052,00, dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

sebesar Rp 0,00, dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 20.372.961.532,50. 

Tahun 2005 adalah sebesar Rp 229.645.751.696,00 yang berasal dari pajak daerah 

sebesar Rp 143.107.822.771,00, dari retribusi daerah sebesar Rp 

65.873.568.195,00, dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

sebesar Rp 2.552.953.482,00, dan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 

18.111.407.248,00. 

Pendapatan pajak daerah yang terbesar berasal dari pajak hotel dan restoran, 

pada tahun 2002 sebesar Rp 56.434.696.206,34 kemudian diikuti pajak 

penerangan jalan sebesar Rp 25.356.011.581,00, pajak hiburan sebesar Rp 

9.522.676.131,70, pajak reklame sebesar Rp 7.901.111.759,88, pajak parkir 

sebesar Rp 2.494.196.919,00, pajak pemanfaatan air bawah tanah sebesar Rp 

1.444.481.310,00. dari tahun 2002 ke tahun 2005 terjadi peningkatan penerimaan 

pajak daerah sebesar Rp 39.954.648.863,08. Hal ini disebabkab adanya 
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peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan melalui usaha intensifikasi dan 

ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu. 

Pendapatan dari retribusi daerah yang terbesar berasal dari retribusi 

pelayanan kesahatan, pada tahun 2002 sebesar Rp 8.127.087.374,00 kemudian 

diikuti retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 7.911.442.802,00, retribusi 

terminal sebesar Rp 5.731.790.300,00, retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 

Rp 4.605.073.800,00. dari tahun 2002 ke tahun 2005 terjadi peningkatan 

penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 17.113.344.397,50 yang disebabkan oleh 

semakin baiknya kinerja retribusi daerah yang ada.    

Pendapatan dari hasi perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan yang dipisahkan yang terbesar berasal dari bagian bank pembangunan 

daerah, pada tahun 2002 sebasar Rp 2.236.810.668,00. Dari tahun 2002 ke tahun 

2005 terjadi peningkatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp 316.142.814,00 yang disebabkan oleh 

semakin baiknya kinerja bank daerah sehingga menghasilkan laba yang tinggi. 

Pendapatan dari pos lain-lain PAD yang sah dari tahun 2002 ke tahun 2005 

terjadi penurunan sebesar Rp 11.746.558.690,20. Hal ini disebabkan karena 

berkurangnya penerimaan dari dinas-dinas yang berada dalam pemerintahan Kota 

Bandung. Penurunan penerimaan dari dinas-dinas dikarenakan semakin 

berkurangnya tingkat efisiensi dan efektivitas dinas-dinas dalam melaksanakan 

aktifitasnya. 

Dilihat dari total PAD dari tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004 terjadi 

peningkatan pendapatan sebesar Rp 45.637.577.384,38, peningkatan tersebut 

berasal dari pos pajak daerah sebesar Rp 39.954.648.863,08, retribusi daerah 

sebesar Rp 17.113.344.397,50, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp 316.142.814,00, dan 

penurunan dari pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 11.746.558.690,20. Dari 

peningkatan realisasi PAD ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah terus 

meningkat dan upaya meningkatkan penerimaan PAD melalui usaha intensifikasi 

dan ekstensifikasi terhadap pos-pos penerimaan PAD telah dilakukan secara 

memadai. 
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4.2.3 Pengaruh Keikutsertaan dalam Penyusunan Anggaran Belanja 

Aparatur terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Sumber keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah 

adalah dari PAD. PAD merupakan pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan 

secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengurus rumah 

tangganya dan juga untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Untuk 

dapat meningkatkan penerimaan dari realisasi pendapatan asli daerah, Pemerintah 

Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah harus berupaya untuk 

meningkatkan realisasi pedapatan asli daerah dengan cara: 

1. Program Intensifikasi, yaitu tindakan memperbesar penerimaan pendapatan 

dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat untuk pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain PAD yang sah secara ketat dan teliti. 

2. Program Ekstensifikasi, yaitu mencari dan menggali sumber-sumber PAD 

yang baru dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dalam batas ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku yang diperkirakan akan memiliki potensi 

untuk digali. 

Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur ini digunakan sebagai acuan dalam 

pencapaian realisasi PAD. Dan dari fakta di lapangan, target dari PAD tersebut 

selalu tercapai bahkan ada beberapa sektor penerimaan yang realisasinya dapat 

melebihi target. Peningkatan penyusunan Anggaran Belanja Aparatur tiap 

tahunnya akan berakibat sangat baik terhadap besarnya realisasi PAD karena jika 

pyusunan Anggaran Belanja Aparatur membaik maka realisasi PAD juga akan 

meningkat. 

Dengan demikian jelaslah bahwa keikutsertaan dalam penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur berpengaruh positif terhadap realisasi PAD. 
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4.2.4 Hasil Uji Hipotesis 

Dari pengujian hipotesis di atas, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Analisis regresi 

∙ Nilai a = 21,12, artinya garis regresi memotong sumbu Y pada titik 21,12 

di atas nol karena nilainya positif. 

∙ Nilai b = 0,0018, nilai b positif menunjukkan bahwa hubungan antara 

keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (variabel X) 

dan realisasi PAD (variabel Y) bersifat searah, artinya jika penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur semakin baik maka nilai realisasi PAD juga 

akan semakin meningkat.  

Nilai b = 0,0018 mempunyai arti bahwa setiap perubahan yang terjadi 

pada nilai penyusunan Anggaran Belanja Aparatur (variabel X) sebesar 1 

milyar rupiah akan diikuti dengan perubahan pada nilai realisasi PAD 

(variabel Y) sebesar 0,0018 skala yang semakin meningkat.  

2. Analisis korelasi 

Nilai koefisien korelasi r = 0,937, artinya adalah variabel X dan variabel Y 

terdapat hubungan yang kuat, dan tanda positif dari nilai koefisien 

korelasinya menunjukkan bahwa variabel X dan variabel Y mempunyai 

hubungan yang bersifat searah.  

Nilai koefisien determinasi r2 = 87,80%, artinya bahwa perubahan pada 

variabel X mempunyai hubungan yang kuat dengan  perubahan pada variabel 

Y yaitu sebesar 87,80%.  

Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa nilai thitung = 3,82 lebih 

besar dari t tabel = 2,92, maka keputusan statistiknya Ho ditolak atau H1 

diterima. Hal ini mengandung arti bahwa antara keikutsertaan dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan realisasi PAD terdapat 

korelasi yang positif. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan oleh 

penulis yaitu ”Terdapat pengaruh yang positif antara keikutsertaan dalam 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur terhadap realisasi PAD” dapat 

diterima. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa: 

1 Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur di Pemerintah Kota Bandung telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menurut 

PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

2 Realisasi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota Bandung telah 

dijalankan secara memadai, hal ini dapat ditinjau dari: 

a. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung telah mempunyai struktur 

organisasi dan tugas yang jelas, sehingga memberikan gambaran tentang 

pembagian kerja dan kegiatan dalam melaksanakan kewenangan otonomi 

daerah di bidang pendapatan. 

b. Adanya pedoman dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, yaitu PERMENDAGRI No. 13 

Tahun 2006, yang digunakan oleh seluruh kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia. 

c. Mengingat pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekaayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendapatan asli 

daerah yang dapat diandalkan, maka untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah yang berasal dari sumber tersebut Pemerintah Kota Bandung 

melaksanakan berbagai upaya program intensifikasi, yaitu tindakan 

memperbesar penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara melakukan 

pemungutan yang lebih giat untuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah secara ketat dan teliti. Disamping itu Pemerintah Kota 

Bandung juga melaksanakan program ekstensifikasi, yaitu mencari dan 
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menggali sumber-sumber potensi daerah yang baru dalam batas ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun 

anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2005. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah pada Pemerintah 

Kota Bandung telah dilaksanakan secara memadai. 

3 Penyusunan Anggaran Belanja Aparatur berpengaruh terhadap Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Apabila penyusunan Anggaran 

Belanja Aparatur semakin baik, maka akan diikuti oleh semakin 

meningkatnya realisasi PAD. Hal tersebut terbukti dari hasil analisis regresi 

dan korelasi: 

a. Hasil analisis regresi yang ditujukan untuk menaksir hubungan antara 

keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dengan 

realisasi PAD, menunjukkan bahwa nilai b adalah 0,0018 artinya bahwa 

setiap perubahan yang terjadi pada keikutsertaan dalam penyusunan 

Anggaran Belanja Aparatur sebesar 1 milyar rupiah akan diikuti dengan 

perubahan pada nilai realisasi PAD sebesar 0,0018 skala yang meningkat. 

b. Hasil analisis korelasi yang ditujukan untuk mengetahui derajat keeratan 

hubungan antara keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja 

Aparatur dengan realisasi PAD menunjukkan bahwa nilai koefisien 

korelasi atau nilai r adalah 0,937. Ini mengandung arti bahwa diantara 

keikutsertaan dalam penyusunan Anggaran Belanja Aparatur dan realisasi 

PAD terdapat hubungan yang sifatnya searah. Sedangkan besarnya 

koefisien determinasi yaitu sebesar 87,80% menunjukkan bahwa 

perubahan pada besarnya realisasi PAD dipengaruhi oleh perubahan pada 

penyusunan Anggaran Belanja Aparatur yang diperoleh Pemerintah Kota 

Bandung sebesar 87,80%. Sedangkan pengaruh faktor-faktor lain, 

misalnya produktivitas tenaga kerja, tingkat efisiensi dan sebagainya 

adalah sebesar 12,20%. 
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5.2 Saran 

Melihat kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran dengan 

harapan dapat bermanfaat dalam membantu memberikan alternatif pemecahan 

atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat hendaknya 

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Kota Bandung 

dalam hal penyelenggaraan urusan rumah tangganya dan dalam hal 

penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memperhatikan 

kondisi dan potensi Kota Bandung. 

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka sebaiknya Pemerintah 

Kota Bandung melaksanakan pembaharuan dan penyempurnaan beberapa 

peraturan daerah yang mengatur pajak daerah yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi masyarakat, mengingat pajak daerah merupakan sumber 

pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan. 
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