
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Akuntansi Sektor Publik 

2.1.1    Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai  

suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan 

barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 

Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan 

sektor swasta keduanya menggunakan sumber daya  yang sama dalam mencapai 

tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian manajemen keuangan, 

dan sistem akuntansi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang handal untuk 

melaksanakan fungsi manajemen yaitu :  perencanaan, pengorganisasian dan 

pengendalian. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat 

digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan.  

Perbedaan kedua sektor tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :  

Tabel 2.1 

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor swasta 

Perbedaan Sektor Publik Sektor swasta 

Tujuan organisasi Non profit motive Profit motive 

Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, 

obligasi pemerintahan, 

laba, BUMN/BUMD,  

penjualan asset Negara. 

dan sebagainya 

  pembiayaan internal: 

modal       sendiri, laba 

ditahan, penjualan aktiva 

  pembiayaan eksternal: 

utang bank, obligasi, 

penerbitan saham. 

pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 

kepada masyarakat dan 

Pertanggungjawaban 

kepada   pemegang saham 
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parlemen (DPR/DPRD) dan kreditor 

Struktur organisasi Birokratis, kaku dan 

hierarkis 

Fleksibel: datar, piramid,  

lintas fungsional dan 

sebagainya. 

Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accunting 

 

Menurut Indra Bastian (2001: 6) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik 

sebagai berikut : 

“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis 
akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat 
dilembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen 
dibawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan layanan 
sosial, maupun pada proyek-proyek  kerjasama sektor publik dan 
swasta”. 
 
Menurut Mardiasmo (2002: 14) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik 

sebagai berikut: 

“Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi 

pemerintahan sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. 

 

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002) mendefinisikan akuntansi sektor 

publik sebagai berikut: 

“Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa rangka 
penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari 
entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar 
dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah 
tindakan”.  
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2.1.2    Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

American accounting association (1990) dalam glynn (1993) 

Menyatakan bahwa tujuan pada organisasi sektor publik 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. 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan 

pelaksanaan tanggungjawaban 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. 

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan 

informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Bagi pemerintah, informasi  

akuntansi digunakan dalam proses.pengendalian manajemen mulai dari perencanaan 

strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. 

Menurut Mardiasmo (2002: 14), tujuan akuntansi organisasi sektor publik 

adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian manajemen 

dan pertanggungjawaban. 

 

2.1.3    Akuntansi Manajemen Sektor Publik 

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan 

informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan 

perencanaan dan pengendalian organisasi.Mardiasmo (2002: 37) menguraikan peran 

manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:  

1.   Peran stategik 
2.   Pemberian informasi biaya 
3.   Penilaian investasi 
4.   Penganggaran 
5. Penentuan biaya pelayanan  (cost of service) dan penentuan tarif 

pelayanan  (charging for service) 
6.   Penilaian kinerja 
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  berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

     1. Perencanaan strategik 

Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif-

alternatif program yang dapat mendukung strategik organisasi 

     2 .Pemberian informasi biaya 

Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi 

mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal 

(pemerinmtah) dan pihak eksternal (masyarakat, DPRD, LSM, Universitas dan 

sebagainya) 

      3. Penilaian investasi 

Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak 

melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi 

dan finansial 

     4. Penganggaran  

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran 

publik yang efektif. 

     5.Penentuan biaya pelayanan (cost of service) dan penentuan tarif pelayanan 

(charging for service). 

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan beberapa biaya yang 

dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan beberapa tarif yang akan 

dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung 

subsidi yang diberikan. 

     6. Penilaian kinerja 

Akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan 

saham ukur untuk masing-masing yang dilakukan. 

Sedangkan menurut Indra Bastian (2001: 26), peran akuntansi manajemen 

organisasi sektor publik adalah untuk membantu manajer atau pimpinan dengan 

informasi akuntansi yang dibutuhkan agar fungsi perncanaan dan pengendalian 

dapat dilakukan. 
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2.2    Anggaran 

         Pengelolaan keuangan dalam suatu Negara atau daerah otonom dalam suatu 

Negara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka perencanaan, 

pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan sumber 

dana yang dimilki oleh Negara atau daerah tersebut. Salah satu alat keuangan yang 

dipergunakan memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran yang akan dibahas dibawah 

ini secara terperinci.  

 

2.2.1 Pengertian Anggaran  

Sony Yuwono (2005 : 27) menyebutkan pengertian anggaran adalah: 

“Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal 
dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan 
keuangan) untuk menunjukan perolehan dan penggunaan sumber-sumber 
suatu organisasi”. 
 
Sony yowono, dkk (2005: 34)  mendefinisikan anggaran kinerja adalah : 

“Anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada 

pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal”. 

 

Abdul Halim (2007: 15) menyebutkan Anggaran Negara adalah : 

“Anggaran Negara adalah rencana pengeluaran atau belanja dan 

penerimaan atau  pembiayaan belanja suatu Negara selam periode 

tertentu”. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka Anggaran Negara adalah 

pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu Negara 

selama periode waktu tertentu,  Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman bagi 

pemerintah dalam mengelola Negara selama periode mendatang. Dan suatu anggaran 

Negara harus bisa menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk 

mencapai hasil yang optimal atau mencapai hasil sesuai dengan harapan masyarakat. 
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2.2.2    Kegunaan anggaran 

Kusnadi (2002: 40) menyebutkan fungsi anggaran secara umum dapat dibagi 

menjadi tujuh meliputi :  

1. Memberikan arah atas kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan 
sehingga    kegiatan yang dilakukan akan menjadi terarah kepada tujuan 
yang akan dikehendaki. 

2.   Menjadi alat koordinasi antar bagian yang melaksanakan kegiatan. 
3. Anggaran akan dapat mengharmoniskan antar bagian yang ada dalam 

organisasi. 
4.  Anggaran akan dapat membatasi kegiatan atau aktivitas yang hanya pada 

yang penting dan perlu. Hal-hal yang dipandang kurang penting akan 
dapat dihindari atau ditangguhkan sebab setiap aktivitas memerlukan dana 
(uang) sedangkan anggaran telah membatasi besaran dana  (uang)  untuk 
setiap aktivitas yang diperlukan. 

5. Anggaran dapat dijadikan alat pengaman organisasi. Dengan adanya 
anggaran maka setiap penyimpangan yang ada akan lebih mudah diukur 
sehinnga berbagai tindakan perbaikan dapat diambil. 

6.  Penggunaan metode, alat dan tenaga kerja akan semakin efektif dan efisien 
sehingga kinerja organisasi akan semakin baik dan terarah sesuai dengan 
prinsip efektivitas dan efisiensi. 

7. Memaksa semua pihak yang ada dalam organisasi, baik dari pihak 
pimpinan yang telah puncak sampai pada tenaga pelaksana untuk sesuai 
dengan apa yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

 

Setelah membahas fungsi anggaran secara umum maka kemudian kita akan 

lebih memfokuskan diri pada fungsi anggaran Negara yang dapat berlaku pada 

pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah.menurut Abdul Halim (2007: 

15) fungsi Anggaran  Negara adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam        
mengelola keuangan Negara selama periode mendatang 

2.   Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah 
dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus 
mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.  

3.   Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah 
dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya karena pada 
ahirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh 
pemerintah kepada DPR.  

 
Berdasarkan penjelasan fungsi anggaran diatas, maka disimpulkan bahwa bagi 

pemerintah anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman, maka bagi masyarakat 
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anggaran Negara berfungsi sebagai alat pengawas, baik terhadap kebijaksanaan yang 

dipilih pemerintah maupun terhadap realisasi terhadap kebijaksanaan tersebut. 

 

2.2.3.   Siklus Anggaran 

Setiap  aktivitas  manusia  baik secara individu maupun kelompok 

(organisasi) pasti dimulai oleh aktivitas awal dan ditutup oleh aktivitas akhir. 

Rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir itu dinamakan dengan siklus. Dalam 

anggaran juga terdapat aktivitas yang sering dinamakan dengan siklus anggaran.Pada 

dasarnya secara umum siklus anggaran adalah sama untuk setiap organisasi, yang 

berbeda hanya pada penekanan atau skala perioritas. Siklus anggaran umumnya 

terdiri dari empat tahap, seperti yang dikemukakan Mardiasmo (2002: 70) dibawah 

ini : 

1.  Tahap persiapan anggaran (Budget Preparation) 

2.  Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification) 

3.  Tahap Implementasi Anggaran (Budget Implementation) 

4 Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (Budget Reporting and 

Evaluation)  

Siklus Anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.   Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation) 

Pada tahap ini dilakukan taksiaran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan 

yang tersedia.sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu dilakukan 

penaksiaran pendapatan secara akurat.  

2.  Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification) 

Tahap ini melibatkan proses publik yang cukup rumit dan berat, dimana pimpinan 

eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill  namun  juga harus 

mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. 

Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mampu memberikan argumentasi yang 

rasional atas semua pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak 

legislatif. 
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3.  Tahap Implementasi Anggaran (Budget Implementation) 

Pada tahap ini yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah 

dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. 

Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan 

sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian 

anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap 

penyusunan anggaran periode berikutnya. 

4.  Tahap Pelaporan dan Evaluasi (Budget Reporting and Evaluation) 

Tahap akhir siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap ini 

terkait dengan aspek akuntabilitas .Jika tahap Implementasi telah didukung 

dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka 

diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. 

Siklus anggaran Negara (budget cycle) untuk pelaksanaan keuangan Negara 

merupakan hal yang penting bagi sistem akuntansi pemerintahan, yang dimulai 

dari penyusunan anggaran, pengajuan RUU  APBN  kepada  DPR,  pembahasan 

dan persetujuan  DPR  sehingga menjadi Undang-undang  APBN,  pelaksanaan 

anggaran oleh pemerintahan, pengawasan dn pemeriksaan atat pelaksanaan 

anggaran oleh aparat pengawasan fungsional  sampai dengan pengajuan RUU 

APBN menjadi Undang-undang APBN. 

 

2.3       Pendapatan Daerah  

Pendapatan merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik yang ditunjukan untuk penyelenggaraan 

pemerintah atau pembangunan maupun ditunjukan yang menyentuh langsung kepada 

masyarakat, dan biaya-biaya atas kegiatan-kegiatan tersebut terutang atas komponen 

belanja. 

         Menurut Abdul Halim (2007: 96), Pendapatan Daerah adalah: 

“Pendapatan Daerah  merupakan  semua penerimaan Daerah yang berasal 
dari Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain 
Pendapatan yang Sah”. 
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Adapun kelompok pendapatan meliputi Pendapatan asli daerah, pendapatan 

transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. 

 

2.3.1   Pendapatan Asli Daerah 

          Menurut ketentuan umum Udang-undang No. 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 yang berlaku. 

      Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah menurut Indra Bastian (2001: 

210) menyatakan bahwa : 

“Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak 
daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil 
perusahaan milik Negara, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan 
sumber alam”. 
Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah.  

 

2.3.1.1    Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

undang     No. 18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembanguanan daerah. 
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Menurut Mardiasmo (2003: 98), definisi pajak daerah adalah : 
“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada derah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipisahakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah dan Pembangunan Daerah”. 
 

Jenis-jenis pajak daerah adalah : 

1.   Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel yang disediakan khusus 

disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh 

pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan 

lainnya yang menyatu, dikelola dan dimilki oleh pihak yang sama, kecuali untuk 

pertokoan dan perkantoran. 

2.   Pajak Restoran 

      Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat 

menyantap makanan dan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.  

3.   Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan keramaian dengan nama dan 

bentuk apapun, yng ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut 

bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 

4.   Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame. Reklame adalah benda, 

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

tuijuan komersil, diperguinakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

memujikan suatu barang, jasa,       

 Atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau   didengar 

dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 
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5.   Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan 

ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang 

rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah 

penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya oleh 

pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pungutan 

pajak pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. 

6.   Pajak Pengambilan Bahan Golongan C 

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C dari asbes, batu tulis, batu 

setengah pertama, batu kapur, batu apung, batu permata, garam batu, grafi, granit, 

gipsd, kalsit, kaolin, leusit, dan lain-lain. 

Pajak adalah sumber umum penerimaan pemerintah yang hampir tidak berubah 

dan benar-benar dijaga oleh pemerintah pusat. Pembagian hasil penerimaan ini 

dengan cara penyerahan atau pembagian ada kalanya dicantumkan dalam undang-

undang. Beberapa cara pemerintah regional dinegara kesatuan memperoleh 

penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan sebagian karena dimungkinkan oleh 

sistem  pajak penghasilan sebagian karena dimungkinkan oleh sistem  pajak 

nasionalnya dan lainnya karena perbedaan dasar yang ditetapakan. Pengaturan 

pembagian hasil pajak yang dimaksud antara lain dicantumkan pada Undang-undang 

No. 33 Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, 

yaitu pada pasal yang menerangkan tentang pembagian hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan  dan Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan. 

Sistem pajak penghasilan nasional memiliki ciri umum tertentu yang 

membedakan antara pajak yang dikenal atas penghasilan orang pribadi dan laba yang 

diperoleh sebuah perusahaan. Penetapan pajak orang pribadi dengan cara 

mengenakan pajak atas pendapatan hasil seseorang dikurangi biaya-biaya dan 

potongan yang berbeda antara yang satu keluarga dengan yang lainnya. Pajak 

perusahaan dikenakan atas laba yang diperoleh suatu perusahaan setelah 
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diperhitungkan dana untuk penyusutan. Pajak penghasilan orang pribadi biasanya 

bersifat progresif sedangkan tingkat pajak yang berbeda dikenakan terhadap laba 

suatu perusahaan yang biasanya dimulai dari persentase yang lebih tinggi.  

   Tingkat pajak orang pribadi seringkali dibedakan antara pendapatan dan 

penghasilan yang diperoleh seseorang akan tetapi bukan suatu pendapatan dimana 

yang terakhir ini tingkat pajaknya lebih tinggi. Tunjangan yang diberikan kepada 

perorangan (personal allowances) adalah untuk meringkankan golongan  

berpenghasilan rendah. Bagi Negara-negara berkembang hal ini secara efektif 

memberikan keringanan untuk sebagian terbesar dari jumlah penduduknya. Dalam 

hal ini administrasi pajak penghasilan nasional secara nyata memusatkan perhatian 

pada gaji disektor formal yang diterima oleh pegawai pemerintah, swasta dan laba 

atas perusahaan. 

 Untuk itu, pemerintah mengeluarkan pengaturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pelaksana pemungutan jenis-jenis pajak tertentu oleh masing-

masing daerah, yang dengan peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah 

daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber-sumber 

penerimaan pajak didaerah. 

 Upaya peningkatan pajak dilakukan didalam kerangka perbaikan sistem  

perpajakan secara keseluruhan. Menurut Bachrul Elmi (2002: 46) mengungkapkan 

upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah antara 

lain : 

1.   Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi 

kemudahan lapangan usaha baru. 

2.   Peranan  appraisal valuation  terhadap asset-aset daerah. 

3.   fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah, artinya meningkatkan efisiensi 

dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan 

yang produktif. 
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2.3.1.2   Retribusi Daerah 

    Menurut  Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yaitu perubahan Undang-

undang No. 18 tahun 1997  tentang Pajak Daerah dan 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 pribadi atau badan. 

Marihot P. Siahaan (2006: 51) mengatakan Retribusi bahwa: 

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara 

karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi 

penduduknya secara perorangan”. 

Untuk melaksanakan pemungutan retribusi, pasal 158 Undang-undang No. 32 

tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa : 

1. Pajak dan retribusi daerah ditetapka dengan Undang-undang 

2. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan    

dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

2.3.1.3   Hasil Pengelolaan Kekayaan  Milik Daerah Yang Dipisahkan 

 Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

adalah :  

 Menurut Abdul Halim (2007: 68) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan 

kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah :  

“Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. 

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan  milik daerah yang dipisahkan meliputi 

objek pendapatan berikut : 

a. Bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD. 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/ BUMD. 
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c. Bagian laba atas  penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok 

usaha masyarakat. 

 

2.3.1.4    Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Menurut Undang-undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah, 

bahwa yang dimaksud lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah : 

“lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan 

retribusi daerah seperti  jasa giro, hasil penjualan asset daerah yang 

tidak dipisahkan”. 

Sedangkan pengertian  lain-lain  yang sah menurut Abdul Halim (2007: 98), 

yaitu : 

“Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-

lain milik pemerintah daerah”.  

Jenis-jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi  objek pendapatan 

berikut ini : 

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan. 

2. Penerimaan  jasa giro. 

3. Pendapatan bunga 

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. 

5. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 

 

2.3.2  Pendapatan Transfer 

Menurut peraturan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 13 

Tahun 2006 

Tentang Pendaptan transfer, bahwa yang dimaksud Pendapatan Transfer adalah : 

Menurut Abdul Halim (2007 : 99) yang dimaksud Pendapatan Transfer 

adalah : 

“Pendapatan Transfer merupakan pendapatan  Daerah yang diperoleh 

dari otoritas pemerintah diatasnya”. 
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Jenis-jenis pendapatan transfer meliputi dua jenis pendapatan (untuk provinsi) dan 

tiga jenis pendapatan (untuk Kabupaten/kota) berikut ini : 

a.    Transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan, meliputi  

a) Dana bagi hasil pajak 

b) Dana bagi hasil bukan pajak 

c) Dana alokasi umum 

d)   Dana alokasi khusus 

b.   Transfer Pemerintah Pusat-lainnya, meliputi : 

a) Dana Otonomi khusus 

b) Dana Penyesuaian 

c.   Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi : 

c) Pendapatan bagi hasil pajak 

d) Pendapatan bagi hasil lainnya. 

 

2.3.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Pada peraturan sebelumnya yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Kepmendagri) No. 29 tahun 2002, pendapatan ini dikelompokan dalam jenis 

pendapatan bantuan dana kotijensi  atau penyeimbang dari pemerintah dan dana 

darurat  

Sesuai dengan  peraturan  terbaru  yaitu lampiran C.V. butir H Permendagri 

No. 13  Tahun 2006,  pendapatan  ini dibagi menurut jenis pendapatan yang 

mencakup : 

Pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya. Dimana penerimaan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa sumbangan dari pihak ketiga.  

Jenis lain-lain pendapatan yang sah adalah :  

1. Pendapatan Hibah 

2. Pendapatan Dana Darurat 

3. Pendapatan lainnya 
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2.4       Pengeluaran atau Belanja Daerah 

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka 

memenuhi pemenuhan tagihan-tagihan 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. 

Pengertian dari belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran 

bersangkutan. 

adapun jenis-jenis belanja yaitu:  belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga 

dan transfer. 

  

2.4.1  Belanja Operasi 

Menurut Abdul Halim ( 2007 : 101) pengertian belanja operasi adalah : 

“Belanja Opersai adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek”. 

Dimana Belanja operasi terdiri dari : 

1.   Belanja pegawai 

      Belanja pegawai adalah belanja kopensasi baik dalam bentuk uang maupum 

barang  

Belanja bunga yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang diberikan 

kapada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah 

yang belum berstatus PNS. 

2.   Belanja barang 

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa 

yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. 

3.   Belanja bunga 

Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga 
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4.   Belanja subsidi 

Belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan pada perusahaan 

atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga 

jual produk atau jasa dapat terjangkau masyarakat  

5.   Belanja hibah 

      Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang atau 

jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya. 

6. Belanja bantuan sosial 

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk barang, jasa 

atau uang kepada masyarakat. 

  

2.4.2 Belanja Modal 

Menurut Abdul Halim (2007 : 101) pengartian belanja modal adalah : 

“belanja modal merupakam pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi”. 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa belanja modal adalah 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pengeluaran 

yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. 

Adapun yang termasuk dalam belanja modal adalah : 

1.   Belanja modal tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan atau 

pembelian balik nama, sewa tanah, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan 

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalm kondisi siap pakai. 
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2.   Belanja modal peralatan dan mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pengadaan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin yang 

memberi manfaat lebiih dari 12 (dua belas) bulan.  

3.   Belanja modal gedung dan bangunan 

Belanja modal gedung dan banguanan adalah pengeluaran untuk pengadaan atau 

penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan 

pengelolaan pembangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dalam 

kondisi siap pakai.  

4.  Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 

      Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakln 

untuk pengadaan, atau peningkatan pembangunan dan termasuk pengeluaran 

untuk perencanaan,  pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi, dan jaringan yang 

menambah kapasitas sampai dalam kondisi siap pakai. 

5.   Belanja aset tetap lainnya 

      Belanja aset tetap lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan 

atau penambahan terhadap aset  tetap lainnya yang tidak dapat dikategorikan 

dalam  kriteria belanja modal diatas. 

 

2.4.3 Belanja Tidak Terduga 

Menurut permendagri No. 13 tahun 2006 belanja tidak terduga adalah belanja 

untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan Bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 

sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya yang telah ditutup.  

 Sedangkan menurut Abdul Halim (2007 :101) pengertian belanja tidak 

terduga adalah : 

“Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti bencana 

alam, bencana sosial”. 
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Belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana 

alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang diarahkan penggunaannya 

sacara proposional, tepat guna dan akuntabel.  

 

2.4.4 Transfer 

Menurut PSAP No. 02, pengeluaran ini disajikan dalam kelompok 

pengeluaran belanja (above the line), tetapi pengeluaran transfer adalah bukan 

termasuk pengeluaran belanja (expenditures). Dimana definisi transfer adalah 

penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada 

entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.  

Sedangkan menurut Abdul Halim (2007 :101) pengertian transfer adalah : 

 “Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperi 

pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi 

hasil oleh pemerintah daerah”. 

Transfer pemerintah provinsi terdiri dari : 

1. Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota 

2. Bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota 

3. Bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota 

adapun transfer pemerintah kabupaten /kota meliputi transfer bagi hasil kedesa yaitu : 

1. Bagi hasil pajak 

2. Bagi hasil retribusi 

3. Bagi hasil pendapatan lainnya. 
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