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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1    Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

 Menurut Halim (2004:15-16) APBD adalah suatu anggaran daerah, 

dimana memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan 

adanya biaya yang akan dilaksanakan. 

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 

4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun. 

 Menurut Halim dan Nasir (2006:44) APBD adalah “Rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui  bersama oleh pemerintah 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah”. 

 Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD 

terdiri atas 3 bagian, yakni : “Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan”. 

 Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan 
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dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. 

Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD 

kepada menteri dalam negeri untuk pemerintah daerah tingkat I dan kepada 

gubernur untuk pemerintah daerah tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat 

vertikal. 

 

2.1.2   Keuangan Daerah 

 Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004, ditegaskan 

bahwa “Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”. Artinya, dana 

APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, termasuk tugas 

dan wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan atau yang 

sudah didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan wewenang daerah jelas 

akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaliknya, pengurangan 

wewenang akan mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksanaan 

pemerintah didaerah, sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat 

atau subsidi daerah otonom.  

 Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, pemerintah daerah tidak 

akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang 

cukup untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Keuangan inilah yang 

merupakan salah satu dasar kriteria  untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
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daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian untuk 

mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya. 

Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak menutup kemungkinan 

bagi daerah untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang 

ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri 

pokok mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang. Untuk dapat memiliki 

keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber 

keuangan yang cukup pula.  

 Menurut Mamesh dalam Halim (2004:18), “Keuangan daerah adalah 

semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”, dengan demikian pula 

segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 

daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih 

tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang 

dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang 

dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan 

barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan 

meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

 Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi 

manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-

sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki daerah tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya 
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terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum 

berkaitan dengan APBD, dan kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-

barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula 

dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah.  

 Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan 

daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima 

sumber-sumber penerimaan lain. 

 Hak-hak tersebut akan meningkatkan keuangan daerah. Kewajiban dari 

keuangan daerah yakni semua kewajiban mengeluarkan uang untuk membayar 

tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi 

pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. 

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah yang lain, terdiri dari : 

1. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal 

dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah 

dalam mencapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana 

perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan 

desentralisasi yang dialokasikannya tidak dapat dipisahkan dengan yang 

lain.  

 Dalam pasal 11 UU Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan 

terdiri dari : 

1) Dana Bagi Hasil 
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Dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. 

2) Dana Alokasi Umum 

Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 29 

Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara Propinsi dan 

Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut transfer 

atau block grant dari pempus penting untuk pemda dalam 

menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum 

diseluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002) Transfer 

merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan 

ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi 

kesenjangan keuangan horizontal antar-daerah, dan mengurangi 

kesenjangan vertikal Pusat-Daerah. Mengatasi persoalan efek 

pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilitas 

aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003). 

3) Dana Alokasi Khusus 

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan 

kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang 
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merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan 

dalam APBN. 

4) Dana Perimbangan dari Provinsi 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun UU No 33 Tahun 2004 

tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana 

Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Peraturan Daerah 

yang dibenarkan dalam ke Undang Undang tersebut untuk 

mengatur adanya Dana Perimbangan, Hibah, Dana Darurat, Bagi 

Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana 

Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah. Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan 

otonomi daerah telah diterbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka 

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan 

atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Berkaitan 

dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan 

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan 

demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah 

daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk 
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memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk 

keperluan lain yang tidak penting.(Abdulah & Halim, 2003) 

2. Pinjaman Daerah 

Selama tiga dekade lebih pemerintahan orde baru, sumber utama pinjaman 

daerah berasal dari pinjaman dalam negeri. Jumlah pinjaman daerah 

selama ini rata-rata dibawah satu persen (1%) dari APBD, itu pun 

pinjaman yang dilakukan sebagian besar untuk mendukung kegiatan atau 

operasional perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah). 

Pemerintahan daerah pada masa lalu tidak dibenarkan melakukan 

pinjaman luar negeri. 

3. Lain-lain Penerimaan Yang Sah 

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat 

berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan. 

 

2.1.3    Pendapatan Asli Daerah 

  Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan 

asli daerah merupakam tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya 

kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang 

diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi 

yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin 

kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 
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 Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana 

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa 

anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan  sebagai sumber pendanaan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan 

tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya 

dapat membiayai APBD. 

 Menurut Mardiasmo (2002:132), “Pendapatan asli daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah.  

 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber-

sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak, 

dan bukan pajak. 

 

2.2  Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 

  Pendapatan asli daerah terdiri dari : 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, 
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yang digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah 

dan pembangunan daerah. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan  oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah  

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik 

daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk 

dikembangkan.  

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan 

kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah 

yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hasil pengolahan 

daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan /  laba 

bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke 

kas daerah, baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan 

air minum bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, 

bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis 

BUMD yang memiliki potensi sebagian besar dari sumber-sumber PAD. 
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4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Penerimaan lain-lain yang sah merupakan pendapatan asli daerah antara 

lain hasil penjualan asli tetap daerah dan jasa giro. 

 

2.3       Retribusi Daerah  

  Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah 

kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan, sepanjang 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

 2.3.1   Definisi Retribusi Daerah  

 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberiaan izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

 Menurut Ahmad Yani (2002:55), “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi 

peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan 

menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.  

 Menurut Marlihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaraan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan”. 
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2.3.2  Ciri-ciri Retribusi Daerah   

          Adapun ciri-ciri retribusi daerah, diantaranya: 

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. 

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. 

3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.  

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang 

menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara. 

2.3.3  Tujuan Retribusi Daerah 

    Tujuan retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok 

dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah 

daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah : 

1. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara daerah guna 

memenuhi kebutuhan rutinnya. 

2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat 

melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. 

2.3.4  Sifat-sifat Retribusi Daerah 

          Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai 2 sifat yaitu : 

1. Retribusi yang sifatnya umum 

 Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku 

secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu 

jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka 

yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari 

tetap dikenakan pungutan retribusi. 
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2. Retribusi yang pungutannya bertujuan 

 Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, 

pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan 

kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk 

mendapatkan akte kelahiran. 

2.3.5  Objek Retribusi Daerah 

    Objek retribusi adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat 

dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.  

 Adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa 

yang dihasilkan, terdiri dari : 

1. Jasa Umum 

 Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan 

kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa 

umum adalah jasa urusan pemerintah. 

2. Jasa Usaha  

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan 

oleh sektor swasta. 
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3. Perizinan Tertentu 

Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak 

dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, 

pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang 

tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang 

telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi. 

2.3.6   Subjek Retribusi Daerah 

           Subjek retribusi daerah terdiri dari : 

1. Subjek Retribusi Jasa Umum 

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau 

badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa 

umum. 

2. Subjek Retribusi Jasa Usaha 

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha 

yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang 

bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu 

orang pribadi atau badan usaha yang diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi jasa usaha. 
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3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu 

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini  

merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi 

atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

perizinan tertentu.  

2.3.7      Jenis-jenis Retribusi Daerah 

  Retribusi daerah menurut UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah yang telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 

dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 

1. Retribusi Jasa Umum  

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

 Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi   

jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : 

1) Jasa tersebut dengan retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat 

bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu. 

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 

pelaksanaan asas desentralisasi. 
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3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan 

yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani 

kepentingan dan kemanfaatan umum. 

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 

5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraanya. 

6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta 

merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan tingkat dan atau kualitas 

pelayanan yang lebih baik. 

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari : 

1) Retribusi pelayanan kesehatan. 

2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. 

3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan 

sipil. 

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 

5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. 

6) Retribusi pelayanan pasar. 

7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 

8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

9) Retribusi penggantian biaya cetak peta. 

10) Retribusi pengujian kapal perikanan. 
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2. Retribusi Jasa Usaha 

     Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu  

     Sesuai dengan UU No. 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi 

perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : 

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 

umum. 

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut 

dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin 

tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari : 

1) Retribusi izin mendirikan bangunan. 

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

3) Retribusi izin gangguan. 

4) Retribusi trayek. 

 Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU No. 34 

Tahun 2000, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, kepada 

daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya 

yang dipandang sesuai untuk daerahnya. UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 4 
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menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi 

daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah untuk mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan 

perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah, tetapi tetap 

memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi daerah dan aspirasi masyarakat serta 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

2.3.8   Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 

        Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak 

dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat 

diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa 

pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses pemungutan 

jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak 

dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya 

retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, penagihan retribusi. 

  Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang 

dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika 

wajib retribusi tertentu tidak membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau 

kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 
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(STRD). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan 

retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. 

2.3.9   Perhitungan Retribusi Daerah 

       Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif 

retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang 

terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.  

1. Tingkat Penggunaan Jasa   

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas pengguna jasa 

sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan 

jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa 

kali atau berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Tetapi ada pula 

pengguna jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini 

pengguna tingkat jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas 

tanah, lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan 

bangunan. 

2. Tarif Retribusi Daerah 

 Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang 

ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat 

ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif 

sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi 

tempat rekreasi antara anak-anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda 
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motor dan mobil. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit 

tingkat pengguna jasa. 

  Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan 

memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Daerah memiliki 

kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan berjangka waktu, 

hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian 

daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 23 

UU No. 34 Tahun 2000. 

3. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah    

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 

memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar 

golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 

jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan 

biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek 

keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha 

swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Dimana prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif diatur dalam Pasal 21 UU 

No. 34 Tahun 2000. 

  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan 

berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, 

seperti keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang 

beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi jasa 
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usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan 

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

bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. 

  Prinsip dan sasaran dalam penetapan dasar tarif retribusi perizinan 

tertentu didasarkan pada tujuan unuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini, meliputi 

penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, 

penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

4. Cara Perhitungan Retribusi  

 Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau 

badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian 

antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut : 

Retribusi Terutang = ����� ��������� ×  ������� ���������� ���� 

 Untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan 

indikator rasio retribusi daerah yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran 

mengenai mekanisme perkembangan retribusi daerah di Kota Bandung dari data 

kuantitatif serta untuk mengetahui laporan realisasi penerimaan asli daerah yang 

mana didalam pelaporan realisasi tersebut terdiri atas laporan realisasi pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan daerah yang sah, serta lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, kemudian laporan realisasi penerimaan asli 

daerah tersebut dilakukan analisis retribusi daerahnya yang terdiri dari analisis 

kontribusi daerah, tingkat pencapaian target, serta elastisitasnya, berikut analisis 

datanya : 
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1. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD 

 Kontribusi retribusi adalah indikator yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi terhadap total PAD. 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

���������� =
���������� ��������� ��ℎ�� �� �

���������� ��� ��ℎ�� �� �
� 100% 

(Sumber: Abdul Halim,2007) 

 Semakin besar nilai retribusi daerah berarti semakin besar pula 

tingkat kontribusi retribusi terhadap PAD. Dimana bila kontribusi retribusi 

daerah semakin tinggi, maka PAD akan meningkat dan sebaliknya. 

Apabila terjadi hal sebaliknya, dimana kontribusi retribusi daerah turun 

maka perlu usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui 

retribusi daerah. 

2. Tingkat Pencapaian Target (TPT) 

 Tingkat pencapaian target retribusi adalah hubungan antara hasil 

penerimaan retribusi dari retribusi terhadap potensi retribusi. Perhitungan 

TPT ini bertujuan untuk mengetahui apakah potensi yang ditetapkan pada 

awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran. 

Selain itu juga berguna untuk mengetahui apakah kinerja dalam 

pelaksanaan pemungutan retribusi telah efektif. Adapun rumus TPT adalah 

sebagai berikut : 

��� =
��������� ���������� ��������� ��ℎ�� �� �

������ ���������� ��������� ��ℎ�� �� �
� 100% 

(Sumber: Abdul Halim,2007) 
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 Untuk perhitungan TPT retribusi daerah dapat ditunjukkan dengan 

nilai 100% atau sama antara jumlah penerimaan dengan jumlah yang 

ditargetkan. Semakin besar nilai TPT, berarti semakin besar pula tingkat 

pencapaian target penerimaan dari retribusi. 

3. Elastisitas  

 Elastisitas bertujuan untuk mengetahui kepekaan perubahan 

retribusi yang menyebabkan perubahan PAD. Untuk menghitung 

elastisitas digunakan rumus sebagai berikut : 

����������� =
Δ�

�
×

Δ�

�
 

(Sumber: Abdul Halim,2007) 

Dimana : 

∆Χ  : Perubahan penerimaan PAD 

∆Υ  : Perubahan penerimaan retribusi 

    : Penerimaan PAD 

    : Penerimaan retribusi 

Kriteria pengujian : 

1. ℰ < 1 , artinya bersifat inelastis berarti menunjukkan bahwa penerimaan 

dari retribusi relatif tidak peka terhadap penerimaan PAD. Artinya bahwa 

apabila retibusi mengalami peningkatan sebesar 1%, PAD mengalami 

perubahan lebih kecil dari 1%.  

2. ℰ = 1 , artinya unitary elastis berarti menunjukkan bahwa penerimaan 

apabila retribusi tidak mengalami perubahan, maka PAD tidak berubah. 
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3. ℇ > 1 , artinya elastis berarti menunjukkan bahwa penerimaan dari 

retribusi relatif peka terhadap penerimaan PAD. Artinya apabila retribusi 

berubah sebesar 1%, maka penerimaan PAD akan mengalami perubahan 

lebih besar dari 1%. 

2.3.10    Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah 

   UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan revisi dari UU No. 18 Tahun 

1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah 

RI No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, dalam peraturan ini diatur 

hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis 

retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan 

besarnya retribusi terutang serta beberapa ketentuan lainnya. 

  UU Nomor 34 Tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan 

dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut 

pada suatu daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu 

ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah 

tentang suatu retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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2.4          Kerangka Konseptual 

  Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam 

sebuah kerangka konseptual :  

  
  

 

 

  

                      

                   

 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa pada pemerintah Kota 

Bandung yakni, terdapat Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas untuk 

melaporkan laporan realisasi penerimaan asli daerah yang mana didalam 

pelaporan realisasi tersebut terdiri atas laporan realisasi pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengolahan daerah yang sah, serta lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah, kemudian laporan realisasi penerimaan asli daerah tersebut dilakukan 

analisis retribusi daerahnya yang terdiri dari analisis kontribusi daerah, tingkat 

pencapaian target, serta elastisitasnya. 

KOTA BANDUNG LAPORAN REALISASI PENERIMAAN 

ASLI DAERAH: 

 RETRIBUSI DAERAH 

 HASIL KEKAYAAN DAERAH 

YANG DIPISAHKAN 

 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 

 

DINAS PENDAPATAN 

DAERAH 

 KONTRIBUSI RETRIBUSI 

DAERAH 

 TINGKAT PENCAPAIAN 

TARGET (TPT) 

 ELASTISITAS 




