
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perencanaan 

2.1.1 Pengertian Perencanaan 

Membicarakan perencanaan tidak terlepas kaitannya dengan manajemen 

karena perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan sering 

disebut sebagai fungsi manajemen primer karena menjadi dasar bagi semua 

fungsi manajemen lain. 

Definisi manajemen menurut Terr y yang dikutip oleh Hasibuan 

(2003;3) adalah: 

“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, 

actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated 

objectives by the use of human being and other resources”. 

 

Dapat diartikan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya. 

Sedangkan Koontz dan Donnel yang dikutip oleh Hasibuan (2003;3) 

mendefinisikan manajemen adalah: 

“Management is getting things done through people. In bringing 

about this coordinating of group activity, the manager, as a manager 

plans, organizes, staff, direct, and control the activities other people”. 

 

Dapat diartikan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan 

tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan 

koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. 

 



 

Kelancaran serta keberhasilan suatu proses kegiatan agar dapat mencapai 

tujuannya secara efektif, ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang. 

Perencanaan ini pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi manajemen yang 

secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari fungsi lainnya. 

Sehubungan dengan pentingnya fungsi perencanaan dalam manajemen, 

menurut Terry  yang dikutip oleh Hasibuan (2003;92) mendefinisikan 

perencanaan sebagai berikut: 

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and 
using of assumptions regarding the future in the visualization and 
formulation of proposed activations believed necessary to achieve 
desire results”. 
 
Dapat diartikan bahwa perencanaan adalah memilih dan 

menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa 

datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Sedangkan pengertian perencanaan menurut Koontz dan Donnel yang 

dikutip oleh Hasibuan (2003;92) adalah: 

“Planning is function of a manager which involves the selection from 

alternatives of objectives, policies, procedures, and program”. 

 

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perencanaan adalah 

fungsi seorang manajer publik yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, 

kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-

alternatif yang ada. 

Pengertian perencanaan menurut Siswanto (2005;42) adalah sebagai 

berikut: 

“Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih 

tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya”. 

 

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perencanaan memiliki sedikitnya tiga karakteristik, yaitu: 



 

1. Perencanaan tersebut selalu berhubungan dengan masa yang akan 

datang 

2. Adanya serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan 

diambil oleh perencana. 

3. Ada indikasi individu atau organisasi yang melaksanakannya. 

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi 

keadaan di masa yang akan datang. Para perencana tidak dapat mengendalikan 

masa yang akan datang, tetapi mereka seharusnya berusaha untuk 

mengidentifikasikan dan menghindarkan kegiatan-kegiatan sekarang dan hasil-

hasilnya yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi masa yang akan datang. 

Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda 

tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang 

mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan 

lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang 

semakin kompleks dan canggih. 

 

2.1.2 Proses Perencanaan 

Perencanaan merupakan fungsi pertama dan bahkan yang utama dalam 

setiap aktivitas-aktivitas manajemen. Perencanaan merupakan pijakan untuk 

tahapan lebih lanjut dari tugas-tugas manajerial. 

Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis 

untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan terkandung suatu 

aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang 

diinginkan. Berbicara mengenai perencanaan berarti berbicara mengenai 

bagaimana rencana itu dibuat atau diproses. Dengan kata lain bagaimana cara 

membuat rencana atau menghasilkan rencana. Berikut ini aktivitas-aktivitas 

perencanaan yang dimaksud menurut Siswanto (2005;45): 

“ 1. Prakiraan (forecasting) 
2. Penetapan tujuan (establishing objective) 
3. Pemrograman (programming) 
4. Penjadwalan (scheduling) 
5. Penganggaran (budgeting) 
6. Pengembangan prosedur (developing procedure) 



 

7. Penetapan dan interpretasi kebijakan (establishing and 
interpreting policies)”. 

 

Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Prakiraan (forecasting)  

Prakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan/ 

memperkirakan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas 

fakta yang telah diketahui. 

2. Penetapan tujuan (establishing objective) 

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang 

ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. 

3. Pemrograman (programming)  

Pemrograman adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk 

menetapkan: 

1) Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. 

2) Unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. 

3) Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. 

4. Penjadwalan (scheduling) 

Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi 

tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. 

5. Penganggaran (budgeting) 

Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang 

sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. 

6. Pengembangan prosedur (developing procedure) 

Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, 

teknik, dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. 

7. Penetapan dan interpretasi kebijakan (establishing and interpreting policies)  

Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi mana manjer dan para 

bawahannya akan bekerja. Suatu kebijakan adalah sebagai suatu keputusan 

yang senantiasa berlaku untuk permasalahan yang timbul berulang demi suatu 

organisasi. 



 

Perencanaan pada suatu organisasi merupakan hal yang penting karena 

tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dapat lebih mudah dicapai dengan 

tahapan-tahapan yang telah ada sebagai dasar dari perencanaan tersebut. Tahapan 

dasar perencanaan tersebut menurut T. Hani Handoko (2003;79) adalah: 

“ 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan 
2. Merumuskan keadaan saat ini. 
3.   Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. 
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk 

pencapaian tujuan”. 
 

Keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan 

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau 

kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, 

organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak 

efektif. 

2. Merumuskan keadaan saat ini 

Pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai 

atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah 

sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan 

datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat 

dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. 

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan 

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu 

diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai 

tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan 

ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau mungkin 

menimbulkan masalah. 

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan 

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai 

alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif 

tersebut dan pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada. 



 

Keberhasilan dan kelancaran suatu organisasi dalam pencapaian tujuan 

sangat didukung oleh perencanaan yang baik dan efektif. Berikut ini beberapa 

kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan  menurut T. 

Hani Handoko (2003;103) yaitu: 

“ 1. Kegunaan 
2. Ketepatan dan obyektivitas 
3. Ruang lingkup 
4. Efektivitas biaya 
5. Akuntabilitas 
6. Ketepatan waktu”. 

 
Kriteria-kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kegunaan  

Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain, 

suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.  

2. Ketepatan dan Obyektivitas 

Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, 

nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya 

efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat. Perencanaan juga harus lebih 

didasarkan atas pemikiran yang realistik dan fakta-fakta yang sebenarnya 

tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran 

dibanding sasaran pribadi pembuat rencana. Agar tercapai perencanaan 

tersebut, proses penyusunannya harus didasarkan atas pemikiran yang 

obyektif. 

3. Ruang lingkup 

Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan 

konsistensi. 

4. Efektivitas Biaya 

Efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha 

dan aliran emosional.  

 

 

 



 

5. Akuntabilitas 

Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan: 1) tanggung jawab atas pelaksanaan 

perencanaan dan 2) tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu rencana 

harus mencakup keduanya. 

6. Ketepatan Waktu 

Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan 

yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau 

sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perencanaan mempunyai arti 

yang penting dalam kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan, karena tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang 

ingin dicapai dan tidak ada pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga akan terjadi 

pemborosan. Rencana adalah dasar pengendalian sehingga rencana tanpa 

pengendalian tidak dapat dilaksanakan. 

 

Sedangkan langkah-langkah perencanaan yang dikemukakan oleh 

William (2001;149) adalah: 

“ 1. Menetapkan Tujuan 
2. Mengembangkan komitmen untuk Mencapai Tujuan 
3. Mengembangkan Rencana Kerja yang Efektif 
4. Menelusuri Kemajuan 
5. Mempertahankan Fleksibilitas”. 
 

Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menetapkan Tujuan 

Karena perencanaan adalah menentukan dan mengembangkan suatu metode 

atau strategi untuk mencapai tujuan, langkah pertama dalam perencanaan 

adalah menyusun tujuan. Tujuan yang akan ditetapkan harus spesifik, dapat 

diukur, dapat dicapai, realistis, tepat waktu. Artinya, suatu tujuan ditetapkan 

harus mempunyai rincian yang jelas mengenai apa yang akan dicapai, 

mempunyai tolak ukur bahwa tujuan tersebut dapat dikatakan berhasil atau 

tidak, target yang dijadikan pencapaian tujuan tersebut dapat dicapai atau 



 

tidak, tujuan dibuat berdasarkan realita dan kenyataan yang sebenar-benarnya, 

dan dapat dicapai tepat pada waktu yang telah ditetapkan. 

2. Mengembangkan Komitmen untuk Mencapai Tujuan 

Komitmen tujuan adalah penentuan untuk mencapai suatu tujuan. Manajer dan 

karyawan harus memilih untuk mengikat diri mereka pada satu tujuan. 

Pendekatan yang paling populer agar manajer dapat menimbulkan komitmen 

tujuan adalah dengan menentukan tujuan secara partisipatif. Daripada 

menentukan tujuan bagi para karyawan, manajer dan karyawan bersama-sama 

memilih tujuan. Tujuan lebih bersifat realistis dan dapat dicapai jika karyawan 

turut berpartisipasi dalam menetapkannya. Cara lain untuk meningkatkan 

komitmen terhadap tujuan adalah dengan mendapatkan dukungan dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak dapat memperlihatkan dukungan atas 

suatu rencana atau program dengan menyediakan dana, mengumumkan 

rencana, atau berpartisipasi dalam rencana itu sendiri. 

3. Mengembangkan Rencana Kerja yang Efektif 

Tahap ketiga dalam perencanaan adalah mengembangkan rencana-rencana 

kerja yang efektif. Rencana kerja menyusun langkah-langkah, manusia, 

sumber-sumber daya, dan periode waktu yang tepat untuk mencapai tujuan.  

4. Menelusuri Kemajuan 

Langkah keempat dalam perencanaan adalah menelusuri kemajuan terhadap 

pencapaian tujuan. Ada dua metode yang dapat diterima dari langkah ini. 

Pertama adalah menyusun tujuan terpendek dan tujuan terpanjang. Tujuan 

terpendek adalah tujuan berjangka pendek atau bagian dari tujuan, sedangkan 

tujuan terpanjang adalah tujuan berjangka lama atau tujuan utama. 

5. Mempertahankan Fleksibilitas 

Kadang-kadang rencana kerja dipahami dengan buruk dan tujuan menjadi 

tidak tercapai, maka langkah terakhir dalam mengembangkan rencana yang 

efektif adalah mempertahankan fleksibilitas. Salah satu metode dalam 

mempertahankan fleksibilitas selagi menyusun rencana adalah mengambil 

pendekatan atas dasar pengetahuan. Perencanaan  berdasarkan pengetahuan 

berasumsi bahwa rencana kerja harus diuji terus menerus, diubah, dan 



 

ditingkatkan seiring dengan kemampuannya perusahaan-perusahaan 

mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan.  

 

2.1.3 Jenis-jenis Rencana 

  Menurut Stoner dan Wankel yang dikutip oleh Siswanto (2005;48) 

garis besar rencana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu: 

“ 1. Rencana Strategis (strategic plan)  
2. Rencana Operasional (operational plan) yang terdiri dari: 

a. Rencana sekali pakai (single use plan) 
b. Rencana tetap (standing plan)”.  

 

2.1.3.1 Rencana Strategis (Strategic plan) 

Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, 

penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran dan tujuan 

tertentu, serta penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan 

program strategis itu dilaksanakan. Atau secara singkat, perencanaan strategis 

adalah proses perencanaan jangka panjang yang formal untuk menentukan dan 

mencapai tujuan organisasi. 

Rencana strategis sangat diperlukan pada setiap organisasi karena 

rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu untuk 

melaksanakan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi 

tersebut. Akan tetapi meskipun dipandang penting, perencanaan strategis selain 

memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan. Kelebihan menggunakan rencana 

strategis, antara lain: 

1. Dengan rencana strategis, manajer dapat menentukan tujuan secara jelas dan 

metode pencapaiannya kepada organisasinya. 

2. Membantu manajer mengantisipasi permasalahan sebelum muncul dan 

memecahkannya sebelum menjadi lebih buruk. 

3. Membantu manajer mengenal peluang yang mengandung risiko dan peluang 

yang aman dan memilih di antara peluang yang ada. 

4. Mengurangi kemungkinan deviasi dan kejutan yang tidak menyenangkan, 

karena sasaran, tujuan dan strategi untuk penelitian yang seksama. 



 

5. Melalui rencana strategis, manajer dapat memperbesar kemungkinan untuk 

membuat keputusan yang tahan menghadapi ujian waktu. 

Sementara itu, kelemahan dengan menggunakan rencana strategis adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahaya terciptanya birokrasi besar para perencana yang dapat menghilangkan 

hubungan dengan produk dan pelanggan perusahaan 

2. Kadang-kadang perencanaan strategis cenderung membatasi organisasi pada 

pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. 

 

2.1.3.2 Rencana Operasional (Operational plan) 

Rencana operasional memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana 

strategis dilaksanakan. Rencana operasional terdiri atas rencana sekali pakai dan 

rencana tetap. 

a. Rencana sekali pakai (single use plan)   

Rencana sekali pakai merupakan arah tindakan yang mungkin tidak akan 

terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Rencana sekali 

pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan 

manakala tujuan tersebut telah tercapai, bentuk utama rencana sekali pakai, 

antara lain: 

1) Program (programs)   

Program mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Suatu 

program menjelaskan: 

1. Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu 

tujuan 

2. Unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah 

3. Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah 

2) Proyek (project)   

Proyek adalah bagian program yang lebih kecil dan mandiri. Selain 

proyek memiliki cakupan terbatas dan petunjuk yang jelas mengenai 

tugas dan waktu. Setiap proyek akan menjadi tanggung jawab setiap 



 

individu yang ditunjuk dan diberi sumber daya spesifik dan dalam 

waktu tertentu. 

3) Anggaran (budget)   

Anggaran adalah pernyataan tentang sumber daya keuangan yang 

disediakan untuk kegiatan tertentu dalam waktu tertentu pula. 

Anggaran terutama merupakan alat untuk mengendalikan aktivitas 

suatu organisasi. Oleh karena itu, anggaran merupakan komponen 

yang penting dari setiap program dan proyek. 

b. Rencana tetap (standing plan)   

Rencana tetap merupakan pendekatan yang sudah dilakukan untuk menangani 

situasi yang terjadi berulang dan dapat diperkirakan. Rencana tetap ini 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk menghemat waktu yang 

digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena situasi yang 

serupa ditangani dengan cara yang konsisten yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Bentuk utama rencana tetap, antara lain sebagai berikut: 

1) Kebijakan (policy)   

Kebijakan adalah suatu pedoman umum dalam pengambilan 

keputusan. Kebijakan menentukan apakah keputusan dapat diambil 

atau tidak dapat diambil. Manajer membuat suatu kebijakan 

disebabkan hal-hal berikut: 

1. Kebijakan tersebut akan meningkatkan efektivitas organisasi. 

2. Harapan bahwa beberapa aspek organisasi dapat mencerminkan 

nilai pribadi mereka 

3. Perlu menghilangkan adanya kontradiksi atau kekacauan yang 

terjadi pada hierarki yang lebih rendah dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

2) Prosedur standar (standard procedure)   

Implementasi kebijakan dilakukan melalui garis pedoman lebih detail 

yang disebut prosedur standar atau metode standar. Suatu prosedur 



 

memberikan seperangkat petunjuk detail untuk melaksanakan urutan 

tindakan yang sering atau biasa terjadi. 

3) Peraturan (rules) 

 Peraturan adalah pernyataan bahwa suatu tindakan harus dilakukan 

atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Peraturan merupakan 

rencana tetap yang paling jelas dan bukan merupakan pedoman 

pemikiran atau pengambilan keputusan. 

 

2.1.4 Fungsi dan Manfaat Perencanaan 

Dalam setiap organisasi, perencanaan disusun dalam suatu hierarki yang 

sejajar dengan struktur organisasi. Pada setiap hierarki umumnya perencanaan 

memiliki dua fungsi, yaitu: 

1. Menetapkan tujuan yang akan dicapai pada hierarki yang lebih rendah 

2. Sebagai alat untuk mencapai perangkat tujuan pada hierarki lebih tinggi 

berikutnya. 

 

Manfaat perencanaan sangat penting dalam setiap organisasi, hal ini 

dijelaskan oleh T. Hani Handoko (2003;81), yaitu: 

“ 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan 
perubahan-perubahan lingkungan 

2. Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-
masalah utama 

3. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran 
operasi lebih jelas 

4. Membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat 
5. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi 
6. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai 

bagian organisasi 
7. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah 

dipahami 
8. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti 
9. Menghemat waktu, usaha dan dana”. 

 

 

 

 



 

2.2 Pengendalian 

2.2.1 Pengertian Pengendalian 

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen. Di antara 

beberapa fungsi manajemen, pengendalian merupakan salah satu fungsi yang 

memiliki peran yang sangat penting. Pengendalian berusaha untuk mengevaluasi 

apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor 

penyebabnya, dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan.  

Sehubungan dengan pentingnya fungsi pengendalian, Robbins dan 

Coulter (1999;526) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut: 

“Pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses memantau 
kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu 
diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses 
mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti”. 

 
Sedangkan menurut Heidjrachman Ranupandojo (1996;169), 

pengertian fungsi pengendalian adalah: 

“Fungsi pengendalian merupakan peristiwa pembandingan antara 
pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, 
membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau 
meyimpang dari rencana”. 

 
Berdasarkan pengertian di atas, terdapat empat unsur utama dalam fungsi 

pengendalian, yaitu: 

1. Adanya standar atau standar-standar yang dapat dipergunakan 

sebagai alat ukur terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

2. Adanya alat ukur untuk mengukur standar-standar yang 

dipergunakan. 

3. Adanya alat untuk membandingkan hasil nyata dengan standar dan 

alat evaluasi perbedaan antara hasil dan standar. 

4. Adanya alat untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam 

sistem tersebut guna membuat penyesuaian terhadap standar. 

 
Pengertian manajemen pengendalian sektor publik menurut Anthony 

yang dikutip oleh Indra Bastian (2001;56) adalah: 



 

“The process of guiding public sector organizations into viable 

patterns of activity in a changing environment” 

(proses yang mengarahkan organisasi sektor publik pada pola aktivitas 

dalam kerangka leingkungan yang berubah). 

 

Selain itu, manajemen pengendalian sektor publik dapat juga 

diinterpretasi sebagai: 

“Proses untuk memotivasi dan memberi inspirasi pada aktivitas 

dalam pencapaian tujuan organisasi sektor publik” 

 

Dari dua interpretasi  definisi pengendalian sektor publik di atas akan 

mempengaruhi praktik pengendalian baik itu pada internal organisasi maupun 

eksternal organisasi. Pada posisi internal organisasi, pengendalian lebih dikenal 

sebagai sistem akuntansi manajemen. Sedangkan pada sisi eksternal, pengendalian 

dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah.  

 

2.2.2 Komponen-komponen Pengendalian 

Komponen-komponen pengendalian menurut COSO yang dikutip oleh 

Indra Bastian (2001;52) dikelompokkan dalam: 

“ 1. Lingkungan Pengendalian (Control Enviroment) 
2. Penilaian Resiko (Risk Assessment) 
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Comminication) 
5. Memonitor (Monitoring)”.  

 
Komponen-konponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Enviroment) 

Lingkungan pengendalian merupakan kerangka umum yang menjadi dasar 

dijalankannya kebijakan pengendalian khusus dan prosedurnya. Lingkungan 

pengendalian terdiri dari: 

a. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi 

Komponen ini memerlukan tindakan manajemen yang positif, meliputi: 

menata suatu contoh perilaku etika dengan kode etik personil, menetapkan 



 

kode perilaku korporat formal, menekankan pentingnya pengendalian 

intern, dan memperlakukan personil secara adil dan saling menghormati. 

b. Nilai Integritas dan Etika 

Komponen ini muncul karena perilaku yang beretika dan tidak beretika. 

Para manajer dan para pegawai mempunyai pengaruh kuat pada validitas 

proses pelaporan keuangan. 

c. Komitmen Terhadap Kompetensi 

Organisasi harus merekruit pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya, 

agar proses inovasi dan kreativitas dapat dilakukan dengan cepat. 

d. Dewan Direktur atau Komite Audit 

Dewan direksi mengangkat komite audit, yang keanggotaannya selain para 

direksi. Peranan komite audit adalah mengawasi secara aktif kebijakan dan 

praktek pelaporan keuangan, dan bertindak sebagai penghubung antara 

dewan dengan audito intern dan ekstern. Komite audit memberikan deteksi 

awal kelemahan pengendalian dan ketidakberesan yang lain. 

e. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi mengidentifikasi kerangka hubungan formal untuk 

pencapaian tujuan organisasi. 

f. Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab 

Wewenang merupakan hak memerintah bawahan dengan basis pangkat 

atau posisi formal. Tanggung jawab merupakan kewajiban menjalankan 

tugas yang telah ditentukan dan bertanggung jawab terhadap hasil yang 

dicapai. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab dapat 

memberikan pengaruh kuat terhdap pencapaian tujuan. 

g. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia 

Faktor ini meliputi pertimbangan kebijakan berkaitan dengan recruitment, 

orientasi, training, motivasi, evaluasi, promosi, kompensasi, konseling, 

pemecatan, dan perlindungan pegawai. Kebijakan dan praktek sumber 

daya manusia dapat menciptakan operasi yang efisien dan memelihara 

integritas data. 

 



 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Semua organisasi tanpa memperhatikan ukuran, struktur atau industri 

menghadapi risiko intern dan ekstern. Manajemen puncak terlibat langsung 

dalam penanganan penilaian risiko tersebut. Komponen penilaian risiko 

meliput: 

a. Identifikasi dan analisis risiko relevan dalam pencapaian tujuan; 

b. Formasi perencanaan menentukan pengaturan (manage) risiko. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Organisasi mengembangkan spesifik aktivitas pengendalian kebijakan dan 

prosedur untuk memastikan bahwa manajemen telah menjalankannya secara 

tepat. Aktivitas pengendalian diimplementasi pada risiko spesifik yang 

teridentifikasi oleh penilaian risiko (risk assessment). Aktivitas pengendalian 

yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pelaporan keuangan, meliputi: 

a. Membandingkan anggaran dengan (budget) dengan nilai sesungguhnya 

b. Berhubungan dengan sekumpulan data yang berbeda – operasi dan 

keuangan – terhadap satu sama lain, bersama-sama dilakukan analisis 

hubungannya dan tindakan investigasi dan koreksi. 

c. Mereviu kinerja fungsional, seperti mereviu laporan manajer peminjaman 

konsumen bank oleh kantor cabang, kantor wilayah, dan tipe peminjaman 

untuk persetujuan dan pengumpulan pinjaman. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Comminication) 

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan sehingga 

personil yang tepat akan menjalankannya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Suatu sistem informasi terutama Sistem Informasi Akuntansi (SIA) akan 

membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Informasi harus 

dikomunikasikan secara efektif ke seluruh personil. Fungsi SIA 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk laporan tertulis standar, manual 

kebijakan, manual akuntansi dan pelaporan keuangan serta memorandum. 

2. Memonitor (Monitoring) 

Tujuan memonitor adalah menilai kualitas sistem pengendalian intern dengan 

cara memonitor aktivitas, seperti: pengawasan pegawai setiap hari, dengan 



 

melakukan evaluasi secara terpisah, seperti audit secara periodik, atau dengan 

melakukan kombinasi kedua cara tersebut. Memonitor aktivitas dan evaluasi 

secara terpisah meliputi: internal dan eksternal auditing. Internal auditors 

merupakan unit pengendali organisasi. Sedangkan eksternal auditors 

melakukan verifikasi independen secara periodik atau audit – catatan 

akuntansi berdasarkan laporan keuangan. 

 

2.2.3 Langkah-langkah Pengendalian 

Pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan alat untuk 

mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki secara efektif. Untuk mencapai 

hasil yang baik maka pelaksanaan pengendalian harus didasarkan pada langkah-

langkah pengendalian.  

Siswanto (2005;140) membagi pengendalian menjadi empat langkah: 

“ 1. Menetapkan Standar dan Metode untuk Pengukuran Kinerja 
2. Mengukur Kinerja 
3. Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar 
4. Mengambil Tindakan Perbaikan”. 
 

Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menetapkan Standar dan Metode untuk Pengukuran Kinerja 

Penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja bisa mencakup 

standar dan ukuran untuk segala hal. Untuk menjamin efektivitas langkah ini, 

standar tersebut harus dispesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan diterima 

oleh para individu yang bersangkutan. 

2. Mengukur Kinerja 

Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitive, 

dengan frekuensi actual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. 

3. Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar 

Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur 

dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai 

dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan 



 

secara terkendali. Oleh karena itu, manajer tidak perlu campur tangan secara 

aktif dalam organisasi. 

4. Mengambil Tindakan Perbaikan 

Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar dan analisis 

menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan dapat berupa 

mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi 

organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Selanjutnya urutan pelaksanaan pengendalian menurut Heidjrachman 

Ranupandojo (1996;171) sebagai berikut: 

“ 1. Menetapkan Standar 

2. Pengukuran Prestasi 

3. Mengoreksi Penyimpangan”. 

 

Urutan-urutan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menetapkan Standar 

Langkah pertama dalam proses pengendalian adalah menentukan standar yaitu 

berupa rencana. Dalam praktek rencana sangat bervariasi. Karena rencana 

sangat bervariasi maka penetapan standar yang berupa rencana menjadi sulit 

bagi pimpinan atau manajer. Standar yang baku diperlukan, yaitu berupa 

standar prestasi. Standar prestasi sebaiknya dipilih dari kriteria yang dapat 

dipergunakan untuk membandingkan dan untuk evaluasi. 

2. Pengukuran Prestasi 

Pengukuran prestasi, yaitu pembandingan antara standar dengan pelaksanaan, 

hendaknya berdasarkan pandangan ke depan. Dengan pandangan ke depan 

berarti jika ada penyimpangan ini dapat diperbaiki di dalam pelaksanaan 

nanti/yang akan datang. 

3. Mengoreksi Penyimpangan 

Langkah ketiga dalam pengendalian adalah mengoreksi penyimpangan yang 

ada. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan dapat dilakukan oleh manajer 

atau pimpinan jika ukuran yang dipergunakan mengoreksi dapat diterapkan. 



 

Tindakan koreksi dapat dilaksanakan dengan cara meninjau kembali rencana, 

memodifikasi tujuan, merubah fungsi organisasi, atau mengklasifikasikan 

tugas dan sebagainya. 

 
Sistem pengendalian sektor publik suatu organisasi akan berbeda dengan 

organisasi lainnya. Di beberapa lembaga sistem pengendalian sudah bekerja baik, 

namun di berbagai organisasi terlihat perlunya perancangan ulang. Beberapa 

kriteria untuk mengukur kualitas pengendalian manajemen menurut Indra 

Bastian (2001;58) adalah: 

“ 1. Sistem yang Total 
2. Keselarasan Tujuan 
3. Kerangka Pengelolaan Keuangan 
4. Ritme 
5. Integrasi”. 
 

Kriteria-kriteria tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Sistem yang Total 

 Sistem tersebut meliputi semua aspek organisasi, dan dapat meyeimbangkan 

berbagai bagian dan kepentingan di dalam organisasi. 

2. Keselarasan Tujuan 

Secara alami, seseorang bersikap sesuai dengan kepentingannya. Oleh sebab 

itu, sistem pengendalian harus dapat menselaraskan kepentingan organisasi 

dan kepentingan individual. Konsistensi antar tujuan ini hendaknya dapat 

direflek dalam rancangan sistem. 

3. Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Sistem pengendalian manajemen  harus disusun dalam struktur pengelolaan 

keuangan organisasi. Ini berarti sistem akuntansi amat diperlukan untuk 

mengintegrasi berbagai informasi tertuang dalam laporan keungan. 

4. Ritme 

Sistem pengendalian manajemen diharuskan berpola sesuai dengan aktivitas 

organisasi. Ritme ini biasanya dirancang sejak penyusunan anggaran dengan 

maksud mengatur aktivitas dan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. 

 



 

5. Integrasi 

Sistem pengendalian manajemen seharusnya dikoordinasi, sebagai sistem 

yang terintegrasi. Sistem ini sebaiknya terfokus pada program dan pusat 

pertanggungjawaban. 

 

2.3 APBD  

 Seperti halnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengurusan 
keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan 
pengurusan khusus. Dengan demikian pada Pemerintah Daerah terdapat Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam “pengurusan umum”nya dan 
kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada “pengurusan khusus”nya. 

Penyusunan APBD bukan hanya untuk memenuhi ketentuan konstitusional 

yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945 akan tetapi dimaksudkan pula 

sebagai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

 Dalam melaksanakan pengurusan keuangan Negara ini Pemerintah 

menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 33 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah dinyatakan dalam 

pasal 1 butir (17) : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah 

No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan 

Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (2) : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD adalah suatau rencana Keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD”. 

 Rancangan APBD terbagi dalam tiga pos yaitu pos satu adalah Pendapatan 
dan pos dua belanja dan pos tiga pembiayaan. Pendapatan daerah diperoleh dari 
Pendapatan asli Daerah (PAD), Pendapatan yang berasal dari pemberian 
pemerintah/instansi yang lebih tinggi yang sekarang dikenal dengan nama Dana 



 

Perimbangan, dan Dana Pinjaman Daerah. Pengeluaran dana  atau belanja dalam 
APBD ini secara garis besar dikelompokan ke dalam empat kelompok yaitu : 
Belanja Aparatur, Belanja Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan 
Belanja Tidak Tersangka, salah satu pengeluaran dalam APBD yang dianggarakan 
yaitu Anggaran Belanja Publik. 

Anggaran Belanja Publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat 

No.903/2735/SJ perihal “Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan 

APBD Tahun anggaran 2001, penyusunan APBD hendaknya mengacu pada 

norma dan prinsip anggaran sebagai berikut : 

“1. Transportasi dan Akuntabilitas Anggaran 

 Transparansi tentang anggaran daerah merupakan  salah satu persyaratan 

paling utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan 

bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu 

sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah 

mensejahterakan masayarakat, maka APBD harus dapat memberikan 

informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang 

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan/ proyek yang dianggarkan. 

2. Disiplin Anggaran 

 Anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan atas asas efisiensi, 

tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Keadilan Anggaran 

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 

retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat untuk itu perintah 

wajib mengalokasikan penggunaan secara adil agar dapat dinikmati oleh 

seluruh kelompok masyarakat tanpoa diskriminasi dalam pemberian 

pelayanan. 

4. Efisiensi dan Efektivtias Anggaran  

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat 

menghasilakn peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yangmaksimal guna 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat 

efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan 



 

secara jelas tijuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akn diperoleh masyarakat 

dari suatu kegiatan / proyek yang diprogamkan. 

5. Format Anggaran  

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format Anggaran Defisit (Defisit 

Budget Format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakiabtkan 

terjadinya surplus dan defisit anggaran, apabila terjadi surplus, daerah dapat 

membentuk dana cadangan. Sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi 

melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah 

sesuai pembiayaan pinjaman perundang-undangan yang berlaku.” 

Berikut adalah format Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 

menurut Mardiasmo (2002;164) dengan pendekatan kinerja adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Struktur APBD dengan Pendekatan Kinerja 

Propinsi/Kabupaten/Kota 

No URAIAN Tahun Anggaran 200X/200x 

 APBD Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

 I. Pendapatan   

1.1 Pendapatan Asli Daerah   

 Pajak Daerah   

 Retribusi Daerah    

 Bagian Laba Usaha Daerah   

 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah   

1.2 Dana Perimbangan   

 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak   

 Dana Alokasi Umum   

 Dana Alokasi Khusus   

 Dana Perimbangan dari Popinsi   

1.3 Lain-lain Pendapatan  yang sah   



 

 Jumlah Pendapatan   

 II. Belanja   

2.1 Belanja Aparatur   

2.1.1 Belanja Administrasi umum   

 Belanja Pegawai/Personalia   

 Belanja Barang dan Jasa   

 Belanja Perjalanan Dinas   

 Belanja Pemeliharaan   

2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan   

 Belanja Pegawai/Pesonalia   

 Belanja Barang dan Jasa   

 Belanja Perjalanan Dinas   

 Belanja Pemeliharaan   

2.1.3 Belanja Modal/Pembangunan   

2.2 Belanja Publik   

2.2.1  Belanja Administrasi Umum   

 Belanja Pegawai/Personalia   

 Belanja Barrang dan Jasa   

 Belanja Perjalanan Dinas   

 Belanja Pemeliharaan   

2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan   

 Belanja Pegawai/Personalia   

 Belanja Barang dan Jasa    

 Belnja Perjalanan Dinas   

 Belanja Pemeliharaan   

2.2.3 Belanja Modal/Pembangunan   

2.3 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan 

  

2.4 Belanja Tidak tersangka   

 Jumlah Belanja    



 

 Surflus (Defisit)   

 III. Pembiayaan   

3.1 Penerimaan Daerah   

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Lalu 

  

 Transfer dari Dana Cadangan    

 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi   

 Hasil Penjualan asset Daerah Yang 

Dipisahkan 

  

 Jumlah Penerimaan Daerah   

3.2 Pengeluaran Daerah   

 Transfer ke Dana Cadangan   

 Penyertaan Modal   

 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuj 

Tempo 

  

 SisaLebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sekarang 

  

 Jumlah Pengeluaran Daerah   

 Jumlah Pembiayaan   

  

2.4 Pendapatan daerah  

2.4.1 Pengertian Pendapatan Daerah 

 Didalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan 

uang yang tercermin dalam hal pemungutan pendapatan daerah, dimana 

pemungutan pendapatan daerah ini jika dapat direalisir akan tercipta menjadi 

penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 33 

Tahun 2004 Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas 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 sumber keuangan, Gade 

(1993;120) menyatakan bahwa: 

 “ 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 luarnegeri dan pinjaman dalam 
negeri serta hibah”. 

 
Sedangkan pengertian pendapatan menurut Abdul Halim (2002;64) 

adalah: 

 “Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk 

peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber  

dalam periode tahun anggaran bersangkutan”. 

 Pendapatan daerah merupakan analisa pengeluaran daerah, dimana 

penerimaan adalah fundamental untuk melaksanakan pengeluaran daerah yang 

dalam hal ini adalah pengeluran pembangunan daerah. Menurut Undang-undang 

No. 33 Tahun 2004, Pendapatan daerah yaitu: hak Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam operasi tahun 

bersangkutan.  

 

2.4.2 Sumber Pendapatan Daerah 

 Pemerintah menyadari bahwa keuangan daerah sangat penting untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah. Untuk memiliki keuangan yang memadai 

dalam mengatur dan mengurus  rumah tangga, maka daerah membutuhkan sumber 

keuangan yang cukup juga, semakin beragamnya sumber-sumber Pendapatan 

Daerah maka pemasukan atau penerimaan Pendapatan Daerah akan semakin besar 

pula. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah sesuai dengan pasal 5 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 

Pendapatan Daerah bersumber dari: 

 “ a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: 

• Hasil pajak daerah 



 

• Hasil retribusi daerah 

• Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

• Lain-lain PAD yang sah 

b. Dana Perimbangan  

c. Lain-lain Pendapatan yang sah”. 

Penerimaan Daerah dalam melaksanakan Desentralisasi terdiri atas 

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sumber penerimaan daerah dalam 

konteks diatas untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan 

dari pemerintah Pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dan bagi hasil, sedangakan porsi PAD masih relative kecil. Secara 

rata-rata nasional PAD hanya memberi konstribusi 12-15 % dari total 

penerimaan daerah, sedangkan yang 70% masih menggantungkan sumbangan 

dan bantuan dari Pemerintah Pusat. 

 

2.4.3 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut ketentuan umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: 

“Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. 

Dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur dalam pengertian 

Pendapatan Asli Daerah, antara lain: 

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 

diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri. 

2. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. 

3. Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang berasaskan 

desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian 

yang besar untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan sebaik mungkin. 



 

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Indra Bastian 

(2001;110) menyatakan bahwa: 

“Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos 
penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan 
pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan 
investasi serta pengelolaan sumber alam”. 

 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2002;64) adalah: 

“Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. 

 
Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan atau pendapatan yang 

diterima suatu daerah yang berasal dari perekonomian daerah tersebut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

2.4.4 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

2.4.4.1 Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pengertian Pajak 

Daerah adalah: 

“Pajak Daerah adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang 
Pribadi/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”. 

 
Sedangkan menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo 

(2003;1) adalah: 

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

 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada 

pengertian Pajak Daerah, adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Undang-undang beserta aturan 

pelaksanaannya (pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan). 



 

2. Dalam hal dapat ‘dipaksakan’ dalam pelaksanaan pemungutan 

diperlukan pengaturan agar pungutan dapat dipaksakan dan dapat 

diterapkan sanksi maupun penyitaan, karena membayar pajak 

merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra 

prestasi individual oleh pemerintah. 

4. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah.  

5. Hasil Pajak daerah diperuntukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dan Pembangunan Daerah. 

 

Adapun jenis-jenis pajak yang ditetapkan dalam Undang-undang 34 Tahun 

2000  tentang perubahan atas Undang-undang N0. 18 tentang Pajak Daerah 

dan retribusi Daerah, jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

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

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 

Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten /Kota terdiri dari: 

1.Pajak Hotel 

2.Pajak Restoran 

3.Pajak Hiburan 

4.Pajak Reklame 

5.Pajak Penerangan Jalan 

6.Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

7.Pajak Parkir. 

 
Jenis-jenis pajak kabupaten/kota dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pajak Hotel 



 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, 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. Yang menjadi objek pajak hotel 

adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, yang termasuk 

objek pajak hotel adalah: 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 

b. Pelayanan penunjang sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau tinggal 

jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. 

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. 

d. Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

e. Penjualan makanan atau minuman tempat yang disukai dengan fasilitas 

penyatapan. 

Sementara definisi pajak hotel nenurut UU No.34 Tahun 2000 adalah pajak 

daerah yang dipungut atas pelayanan hotel, dimana subjek pajaknya adalah 

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel 

tersebut. Sementara yang menjadi Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan hotel. Yang menjadi dasar pengenaan pajak hotel 

adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel dengan tarif paling tinggi 

sebesar 10%. 

  

2. Pajak Restoran 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran berupa penjualan 

makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas pelayanannya 

tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. 

Sementara pengertian pajak restoran menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah 

pajak daerah yang dipungut atas pelayanan restoran, dimana subjek pajaknya 

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan 

restoran tersebut. Sementara yang menjadi Wajib Pajak Hotel adalah orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 



 

Yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah besarnya jumlah pembayaran 

yang dilakukan kepada restoran dengan tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 

10%. 

 

3. Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan, 

permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang 

ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak 

termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Pajak Hiburan adalah pajak 

daerah yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan, dimana subjek pajaknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan 

tersebut. Sementara yang menjadi Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi 

atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 

Dasar  Pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran yang seharusnya 

dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan dengan tarif yang ditetapkan 

paling tinggi sebesar 35%. 

 

4. Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah 

benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya 

untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan 

atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat 

dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang 

dilakukan oleh Pemerintah. 

Subjek dan Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan reklame atau melakukan pemesanan reklame. Dasar 

pengenaannya adalah nilai sewa reklame dengant tarif paling tinggi 25%. 

 

5. Pajak Penerangan Jalan 



 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengunaan tenaga listrik, dengan 

ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang 

rekeningnnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

Yang menjadi objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah 

atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh 

pemerintah daerah. Adapun yang menjadi subjek pajaknya adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib 

pajaknya adalah orang pribadi atau badan menjadi pelanggan listrik atau 

pengguana tenaga listrik. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual tenaga 

listrik. Adapun besarnya adalah sebesar 10%. 

 

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Yang menjadi objek pajaknya adalah kegiatan 

eksploitasi bahan galian golongan C. Adapun yang menjadi subjek dan wajib 

pajaknya adalah orang pribadi yang mengekploitasi bahan galian golongan C. 

Dasar pengenaannya adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan 

C dengan tarif paling tinggi 20%. 

 

7. Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir 

di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut 

bayaran. 

Yang menjadi objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor yang memungut bayaran. Sedangkan subjek pajaknya adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Dasar 



 

pengenaan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

utnuk pemakaian tempat parkir dengan besarnya tarif sebesar 20%. 

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-

undang, daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menambah jenis pajak 

lain di luar yang telah ditetapkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi 

keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan 

kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa yang mendatang 

yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak. Adapun kriteria yang harus 

dipenuhi untuk pajak baru tersebut antara lain: 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi 

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya 

melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan 

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak 

Pusat 

5. Potensinya memadai 

6. Tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian 

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat 

8. Menjaga kelestarian lingkungan 

 

 

 

 

2.4.4.2 Retribusi Daerah 

 Selain pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan 

pembangunan daerah yang berpotensi adalah Retribusi Daerah. 



 

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang 

dimaksud dengan 

 “Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan”. 

 
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan 

pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, 

pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan 

penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan 

peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis 

retribusi, serta pemberian bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber 

penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah. 

Adapun jenis-jenis Retribusi Daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 

2000 dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi Retribusi Jasa Umum, 

Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. 

1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, 

kriteria yang digunakan adalah: 

a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi. 

b. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus 

bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya 

pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah. 



 

c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau 

badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang 

yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup). 

d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan 

kebijakan nasional. 

e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas 

pelayanan yang memadai. 

Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi. 

Sedangkan Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan 

yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 66 Tahun 2001 bahwa Jenis-jenis Retribusi 

Jasa Umum adalah: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil. 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

f. Retribusi Pelayanan Pasar 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

 

2. Retribusi Jasa Usaha 



 

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

Retribusi Jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-

kriteria sebagai berikut: 

a. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh 

swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai. 

b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah dan belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan 

dan alat-alat berat. 

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Sedangkan subjeknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

usaha yang bersangkutan. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, adalah: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan 

c. Retribusi Tempat Pelelangan 

d. Retribusi Terminal 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

g. Retribusi Penyedotan Kakus 

h. Retribusi Rumah Potong Hewan 

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga 

k. Retribusi Penyeberangan Di Atas Air 

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

. 

 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 



 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi/badan yang 

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

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

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jeni-jenis 

Perizinan Tertentu adalah: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

c. Retribusi Izin Gangguan 

d. Retribusi Izin Trayek 

 

2.4.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya berasal dari Hasil 

Pengelolaan Kekeyaan 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.  

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Angka (3) Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah: 



 

“Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah 

antara lain Bagian Laba dari BUMD, Hasil Kerjasama dengan 

Pihak Ketiga”. 

 

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002;68), yang dimaksud dengan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Milik yang Dipisahkan adalah: 

“Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah 

dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. 

 

Jenis penerimaan yang termasuk hasil kekayaan Daerah yang 

dipisahkan antara lain, bagian laba, dividen, dan Penjualan saham milik 

Daerah. Hasil kekayaan daerah yang biasanya diandalkan berasal dari laba 

Badan usaha Milik Daerah. 

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek 

pendapatan berikut: 

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 

2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 

3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank 

4. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi 

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 smakin besar 

pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba untuk usaha daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

2.4.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang terakhisr adalah Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang sah. Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Angka (4) 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

bahwa yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang Sah adalah: 



 

“Lain-lain PAD yang Sah antara lain Penerimaan Daerah di luar 

pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset 

daerah”. 

 

Sedangkan pengertian Lain-lain PAD yang Sah menurut Abdul Halim 

(2004;69), yaitu: 

“Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas yang termasuk Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah  menurut pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah, bahwa Lain-lain PAD yang Sah meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan  

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

pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

 

2.5 Pengaruh Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Realisasi Pertanggungjawaban PAD dalam APBD 

Dengan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah 

diharapkan dapat dapat lebih mengembangkan atau mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Pengembangan daerah dapat terealisasi jika memiliki 

sumber keuangan yang memadai. Sumber keuangan dapat memadai jika Daerah 

mampu menggali sumber-sumber potensi keuangan Daerahnya masing-masing. 

Salah satu sumber keuangan yang berasal dari daerahnya masing-masing dan yang 

paling potensial adalah Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu pengoptimalan 

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah. 



 

Suatu cara untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah adalah 

melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan perencanaan dan 

pengendalian Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Perencanaan merupakan suatu 

proses dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Dengan 

adanya perencanaan suatu kegiatan akan lebih terarah, akan mengetahui apa yang 

akan dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan oleh siapa 

dilakukannya. Selain itu perencanaan yang baik akan mempertimbangkan kondisi 

di masa yang akan datang, sehingga segala kemungkinan yang dapat terjadi dapat 

diprediksi. Sedangkan pengendalian adalah suatu cara untuk mengetahui apakah 

kegiatan-kegiatan dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan atau tidak dan 

jika terdapat penyimpangan akan dilakukan koreksi. Karena pentingnya fungsi 

perencanaan dan pengendalian dalam suatu kegiatan maka dari itu perencanaan 

dan pengendalian yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah harus 

dilakukan dengan baik agar benar-benar dapa mengoptimalkan Pendapatan Asli 

Daerah sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat dan 

dapat mencapai anggaran yang telah ditetapkan. 

Jadi dapat dikatakan semakin baik perencanaan dan pengendalian 

Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan akan semakin meningkatkan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri sehingga dapat mencapai target yang telah 

diharapkan. Dengan perkataan lain, perencanaan dan pengendalian Pendapatan 

Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap realisasi pertanggungjawaban PAD 

dalam APBD. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


