
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Otonomi Daerah 

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah 

Istilah Otonomi atau autonomy berasal dari kata Yunani, auto berarti 

sendiri dan nomos berarti hukum atau peraturan-peraturan. Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf d (1999;3) 

tentang Pemerintah Daerah, yaitu: 

 
“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan” 
 
 Dalam UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) (2004;4) 

menyebutkan: 

 
“(5) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.” 
“(6) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai dan mengurus urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” 
  
Pemberian kewenangan yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah (hubungan kewenangan) adalah sebagai konsekuensi 

logis untuk maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, serta untuk 

imbalan terhadap kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerahnya. 

 

 

 



2.1.2 Jenis-jenis Otonomi 

Dalam perkembangannya, otonomi diberbagai negara meliputi berbagai 

jenis, sesuai dengan negara itu sendiri. Sarundajang (2001;38) mengemukan jenis-

jenis otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara di dunia sebagai berikut: 

 
 “1. Otonomi Organik 
   2. Otonomi Formal 

               3. Otonomi Material 
   4. Otonomi Riil 

      5. Otonomi yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis.” 
 

Kelima macam otonomi tersebut akan diuraikan satu persatu, di bawah ini: 

1. Otonomi Organik 

Otonomi ini menyatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-

urusan yang menentukan mati hidupnya daerah otonom. Dengan kata lain, 

urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai 

organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan 

mati hidupnya manusia, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan 

sebagainya. 

2. Otonomi Formal 

Otonomi formal adalah apa yang menjadi urusan otonomi itu dibatasi 

secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang 

bersangkutan tidak lebih mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan 

yang lebih tinggi tingkatannya. 

3. Otonomi Materil 

Dalam otonomi materil, kewenangan daerah otonom itu dibatasi secara 

positif dan menyebutkan secara limitatif dan terperinci atau secara tegas 

apa saja yang berhak diatur dan di urusnya. Dalam otonomi materil ini 

ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan menjadi urusan 

rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya. 

4. Otonomi Riil 

Otonomi riil merupakan gabungan antara Otonomi Formal dan Otonomi 

Materil. Dalam Otonomi Riil pada prinsipnya menyatakan bahwa 



penentuan tugas peralihan atau penyerahan wewenang urusan didasarkan 

pada kebutuhan dan keadaan, serta kemampuan daerah yang 

menyelenggarakannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan urusan rumah 

tangganya sendiri atau urusan yang harus diurus oleh pusat, yakni 

bagaimana hasil dan daya guna lebih baik menurut keadaan dan kebutuhan 

yang riil. 

5. Otonomi yang nyata, bertanggung jawab, dan dinamis 

1). Otonomi yang nyata 

Penyusunan dan pembentukan daerah serta pemberian urusan 

pemerintahan di bidang tertentu kepada Pemerintah Daerah 

memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang 

hidup dan berkembang secara objektif diperhitungkan secara 

cermat dengan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan, sehingga 

diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu secara nyata mampu 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

2). Otonomi yang bertanggung jawab 

Dalam hal ini pemerintah memanfaatkan institusi daerah otonom 

seoptimal mungkin untuk mengacu pembangunan daerah sekaligus 

menunjang pembangunan nasional. 

3). Otonomi yang dinamis 

Kebijaksanaan otonomi yang dinamis menghendaki agar 

pelaksanaan otonomi itu harus senantiasa menjadi sarana untuk 

memberi dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan 

pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin 

meningkat mutunya.  

Berbagai jenis otonomi tersebut sesuai dengan kondisi diberbagai negara. 

Pengelompokkan pengaturan tersebut adalah untuk pembatasan tugas dan 

wewenang antara yang satu dengan yang lain, untuk mengetahui apa yang boleh 

dan apa yang menjadi kepentingan badan-badan itu. 

 

 



2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi sebaik-baiknya maka ada 

beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti yang dikemukakan Josef Riwu 

Kaho (2003;66) berikut ini: 

 
“1. Manusia pelaksana harus baik 

    2. Keuangan harus cukup baik 
  3. Peralatannya harus cukup baik 

      4. Organisasi dan manajemennya harus baik.” 
 

Berikut ini penjelasan mengenai keempat faktor-faktor diatas: 

1. Manusia pelaksana harus baik 

Faktor manusia pelaksana otonomi merupakan faktor yang esensial dalam 

penyelenggaraan pemerintah didaerah. Pentingnya faktor ini adalah karena 

manusia merupakan subjek dalam setiap aktifitas pemerintahan. Oleh 

karena itu, agar mekanisme pemerintah dapat berjalan sebaik-baiknya, 

yaitu sesuai dengan tujuan yang digarapnya, maka manusia atau subjek 

pelakunya harus baik pula. 

Pengertian baik disini meliputi : 

1) Mentalis atau moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa 

tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap 

sebagai abdi masyarakat dan sebagainya. 

2) Memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya 

2. Keuangan harus cukup baik 

Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan 

dengan masalah uang, antara lain berupa pendapatan, sumber pendapatan, 

jumlah uang yang cukup, dan pengelolan keuangan harus sesuai dengan 

tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap 

kegiatan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan 

yang tidak membutuhkan biaya. 

Semakin besar jumlah uang yang tersedia, maka banyak pula 

kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan. Berdasarkan 



uraian tersebut maka untuk menciptakan suatu pemerintahan di daerah 

yang baik dan dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, faktor 

keuangan mutlak diperlukan.  

3. Peralatan harus cukup baik 

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat 

dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah 

daerah. Peralatan yang baik dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya 

suatu pemerintah daerah yang baik. Seperti alat-alat kantor, alat-alat 

komunikasi dan transportasi, dan sebagainya.  

Dalam organisasi pemerintahan yang saat ini sudah memasuki abad 

teknologi  modern sehingga akan makin kompleks, peralatan yang baik, 

yaitu alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan sekali. 

Namun lain pihak, peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada 

kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat. 

4. Organisasi dan Manajemennya harus baik 

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu 

susunan yang terdiri dari satuan-satuan orang beserta segenap pejabat, 

kekuasaan, tugas, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai 

suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen 

adalah proses manusia yang menggambarkan tindakan dalam usaha 

kerjasama, sehingga tujuan telah ditentukan benar-benar tercapai. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa agar otonomi dapat 

dilaksanakan dengan baik maka diperlukan organisasi dan manajemen 

pemerintah daerah. 

 

2.1.4 Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia 

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah yang cenderung bersifat sentralisasi, dimana pengambilan keputusan lebih 

banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sistem Pemerintahan Indonesia 



awalnya sudah berprinsip otonomi, namun otonomi yang diterapkan belumlah 

seluas-luasnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 huruf h (1999;42): 

 
“… penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut 
prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan 
pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, ….” 
 
Jelas bahwa pada masa itu pemerintahan sudah menganut prinsip otonomi, 

namun prinsip otonomi yang diterapkan belum secara luas, dalam arti daerah 

belum memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap daerahnya masing-masing. 

Daerah hanya menjalankan tugas dari pusat, sehingga cenderung lebih 

mementingkan kepentingan pusat dan menimbulkan kesenjangan antara pusat dan 

daerah.  

Indra Bastian (2001;229) menyebutkan kelemahan dari Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 sebagai berikut: 

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah membuat ruang gerak 
pemerintahan daerah menjadi sangat terbatas yang berbuntut pada 
terganjalnya pembangunan daerah”. 
 
Awalnya mungkin sistem seperti itu cocok diterapkan karena teknologi 

informasi masih sangat primitif, komunikasi antar berbagai departemen masih 

lamban, dan aparatur pemerintah masih belum terdidik, para aparatur masih 

sangat membutuhkan petunjuk langsung. Tetapi saat ini keadaan sudah berubah, 

perkembangan teknologi sudah sangat maju, kebutuhan dan keinginan masyarakat 

dan bisnis sudah semakin kompleks, dan para staf pemerintah sudah banyak yang 

berpendidikan tinggi. Sekarang ini pengambilan keputusan harus digeser ketangan 

masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat. 

Untuk memperbaharui prinsip Otonomi Daerah agar sesuai dengan 

perkembangan keadaan, maka pada masa Pemerintahan Presiden B.J.Habibie 

disusunlah undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di 

Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

Dengan undang-undang yang terbaru tersebut prinsip Otonomi Daerah yang 

dijalankan adalah prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, 



sehingga daerah memiliki kewenangan penuh atas daerahnya masing-masing. 

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 huruf h (1999;42): 

 
“… dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada 
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi 
saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 
Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua 
bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh 
dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. 
Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk 
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang 
secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di 
Daerah. 
Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa 
perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan 
kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus 
dipikul oleh Daerah dalam pencapaian tujuan pemberian otonomi, ….” 
 
Dari pengertian prinsip Otonomi Daerah diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa konsep penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, 

dan bertanggung jawab adalah dengan berlandaskan pada asas desentralisasi yaitu 

dengan memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 

pemerintahannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf e 

(1999;3) yang dimaksud dengan desentralisasi adalah: 

 
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 
 
Dengan berasaskan pada desentralisasi berarti daerah memiliki wewenang 

penuh atas apa yang ingin mereka lakukan terhadap daerahnya masing-masing 

agar dapat terus maju dan berkembang. 



Undang-Undang 22 Tahun 1999 mulai diterapkan sejak januari 2000 pada 

saat pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid. Dengan Otonomi Daerah yang 

luas, nyata, dan bertanggung jawab, diharapkan daerah akan mampu menggali 

potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. 

Lebih jelasnya perkembangan otonomi daerah dijelaskan oleh Indra 

Bastian (2001; 228) sebagai berikut: 

 
“Dalam perkembangannya otonomi daerah di Indonesia dalam kurun 
waktu 1980-2000 dapat dibagi menjadi beberapa periode yang mana 
mempunyai karakter sendiri. Periode tersebut adalah : 
1. Periode 1980-1985 

Walaupun Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 1974 telah 
mengisyaratkan, tetapi realisasinya dimulai pada awal tahun 1980, 
yaitu dengan ditandai terbentuknya kotamadya yang hanya bersifat 
administratif saja. 

2. Periode 1986-1990 
Periode ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia tentang titik berat penyelenggaraan ekonomi 
daerah DATI II yang sebelumnya didahului dengan perumusan 
mengenai persiapan otonomi daerah pada DATI I dan DATI II. Selain 
itu juga muncul usulan-usulan tentang perkembangan keuangan. 

3. Periode 1991-1997 
Periode ini mulai, lebih ditegaskan realisasi pelaksanaan otonomi 
daerah pada daerah tingkat II yaitu dengan dilaksanakannya proyek 
percontohan otonomi daerah DATI II. 

4. Periode 1998-… 
Bergulirnya reformasi ternyata membawa angin segar bagi 
pelaksanaan otonomi daerah seutuhnya.” 

 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah saat ini berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya 

penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004  sama dengan Undang-Undang Tahun 1999, yaitu penyelenggaraan otonomi 

daerah seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 huruf a (2004;147) disebutkan alasan 

dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu: 

 
 
 



“Perubahan Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999, disamping karena 
adanya perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan keputusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, seperti; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 
tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesi oleh Presiden, DPA, DPR, 
BPK, dan MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Repblik Indonesia Tahun 2002 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Repblik Indonesia Nomor V/MPR/2003 tentang Penugasan 
Kepada MPR-RI Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan 
Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang 
Tahunan MPR-RI Tahun 2003.” 
 
Dengan melihat penjelasan dalam undang-undang tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa penyebab berubahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bukanlah karena adanya 

perubahan menyangkut prinsip pelaksanaan otonomi daerahnya melainkan karena 

adanya perubahan mengenai peraturan dan ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. Seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 huruf  b (2004; 148): 

 
“Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya … 
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip  otonomi yang 
nyata dan bertanggung jawab.” 
 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 memiliki prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang sama yaitu 

Otonomi Daerah seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung  jawab. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep penyelenggaraan 

Otonomi Daerah seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab adalah dengan 

berlandaskan pada asas desentralisasi. Tujuan dari Otonomi Daerah dengan 

berasaskan pada desentralisasi adalah agar Pemerintah Daerah memiliki 

wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya 



masing-masing sesuai dengan aspirasi dan kehendak mereka. Dengan wewenang 

tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengurus dan mengatur 

daerahnya sendiri. Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan subsidi dari Pemerintah Pusat. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber wilayahnya sendiri. Dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah 

yang berasaskan pada desentralisasi tentu diharapkan akan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut kemudian digunakan 

untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan agar Pemerintah Daerah 

mampu mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing. 

 

2.2 Pendapatan Asli Daerah 

2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah 

Didalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan 

uang yang tercermin dalam hal-hal penerimaan daerah. Realisasi pemasukan 

pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

daerah yang telah dilaksanakan. 

Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, 

karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak 

sedikit. Sehubungan dengan pentingnya keuangan Gade (1998;100) 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 luar negeri dan pinjaman dalam negeri, serta hibah.” 
 
Sedangkan definisi Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (15) (2004;5) adalah: 

 
“(15) Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan.” 

 



Pemerintah menyadari bahwa keuangan daerah sangat penting untuk 

penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka daerah membutuhkan sumber 

keuangan yang cukup. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2) (2004;249): 

 
“(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Dana Perimbangan; dan 
c. Lain-lain Pendapatan.” 

 
Dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai diharapkan 

daerah otonom akan mampu mengembangkan daerahnya masing-masing demi 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. 

 

2.2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Setelah penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berprinsip pada 

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

politik dan struktur pemerintahan akan lebih bersifat desentralisasi dibandingkan 

dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang lebih bersifat sentralisasi. 

Sehubungan dengan sistem pemerintahan dengan berasaskan pada 

desentralisasi, Suparmoko (2002;16) menyebutkan bahwa tujuan dari 

desentralisasi adalah: 

 
          “1.   Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah 

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi 
dari Pemerintah Pusat 

3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-
masing.” 

 
Dengan Otonomi Daerah, daerah berpeluang untuk menggali potensi-

potensi yang melekat pada daerahnya masing-masing sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pendapatan Asli 

Daerah merupakan potensi-potensi yang berasal dari daerah itu sendiri. 



Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 Pasal 3 huruf a (1999;119): 

 
“Yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang 
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut 
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.” 
  
Sehubungan dengan pentingnya peran Pendapatan Asli Daerah dalam 

keuangan daerah, Indra Bastian (2001;231) menyebutkan bahwa: 

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

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah bermacam-macam, sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) 

(2004;271): 

 
“(1) PAD bersumber dari : 

a. Pajak Daerah; 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.” 

 
Untuk dapat lebih memahami sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, 

penulis akan menguraikan satu persatu dari sumber Pendapatan Asli Daerah 

tersebut. 

 

 

 



2.2.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  

2.2.3.1 Pajak Daerah 

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H 

yang dikutip oleh Mardiasmo ( 2006;1) adalah: 

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

 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

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

dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pengelompokkan pajak menurut 

lembaga pemungutnya. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Definisi Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 Pasal 1 Ayat (6) (2002;5) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

adalah: 

 
 
 



“(6) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib 
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan 
Daerah.” 
 
Seperti halnya jenis-jenis pajak lainnya, masyarakat yang membayar Pajak 

Daerah juga tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Namun dengan 

penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, daerah dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan secara langsung meningkatkan 

pendapatan daerahnya sehingga dapat memfasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah. 

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1) dan (2) (2002;473) adalah sebagai berikut: 

 
“(1) Jenis pajak propinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan. 
(2) Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;  
g. Pajak Parkir.” 

 
Jenis-jenis pajak propinsi ditetapkan sebanyak 4  

(empat) jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Propinsi dapat tidak memungut 

salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di 

daerah tersebut kurang memadai. Begitu pula dengan kabupaten atau kota, 

walaupun telah ditetapkan pajak kabupaten atau kota sebanyak tujuh jenis pajak, 

tetapi kabupaten atau kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis 

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

memadai. 



Keempat jenis pajak daerah propinsi tersebut akan diuraikan satu persatu 

dibawah ini: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

Adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor 

dan kendaraan di atas air. 

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 

berat dan alat-alat besar yang bergerak. 

Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan dan Kendaraan di Atas Air 

Adalah pajak atas penyerahan hak milik bermotor dan kendaraan di atas 

air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 

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

pemasukan ke dalam badan usaha. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Adalah pajak atas bahan baker yang disediakan atau dianggap digunakan 

untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan baker yang digunakan untuk 

kendaraan di atas air. 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 

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

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

permukaan air) dan/atau air permukaan (air yang berada diatas permukaan 

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

badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 



Dan ketujuh jenis Pajak Daerah atau kota tersebut akan diuraikan satu 

persatu di bawah ini: 

1. Pajak Hotel 

Adalah pajak atas pelayanan hotel, dimana yang dimaksud dengan hotel 

itu sendiri adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas 

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan 

dan perkantoran.  

2. 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 catering. 

3. Pajak Hiburan 

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis 

pertunjukkan, permainan ketangkasan,dan/atau keramaian dengan nama 

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

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk 

berolah raga 

4. Pajak Reklame 

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

perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya 

untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun 

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari 

suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

5. Pajak Penerangan Jalan 

Adalah pajak atas pengunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di 

Wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya 

dibayar oleh pemerintah daerah. 

 



6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Pajak Parkir 

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parker di luar 

badan jalan oleh orang-orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi 

kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 

Selain daerah dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak 

yang telah ditetapkan, daerah kabupaten atau kota  juga dapat memungut jenis 

pajak daerah yang lain, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 ayat (4) 

(2001;13) yaitu: 

 
“(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten atau 
kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria: 

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

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

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

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek 
pajak pusat; 

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

 
Ketentuan dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasaan kepada Daerah Kabupaten atau Kota dala mengantisipasi situasi dan 

kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang 

mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan 

kederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi criteria yang 

telah ditetapkan. 



Untuk memperlancar jalannya pemungutan pajak, maka dibuatlah ketentuan 

tentang tarif-tarif Pajak Daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tarif Pajak Daerah diatur dalam pasal 3 ayat (1) (2001;16) yaitu 

sebagai berikut: 

 
“(1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan si Atas Air 5% (lima 

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

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

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

persen); 
k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).” 
 
Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberi perlindungan 

kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif 

paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah 

untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat 

yang tidak mampu. Disamping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat 

diadakan klasifikasi atau penggolongan tarif berdasarkan jenis objeknya. 

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, sudah tentu daerah dapat 

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya yang bersumber dari Pajak Daerah 

dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat 

serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 



2.2.3.2 Retibusi Daerah 

Selain Pajak Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah yang berpotensi adalah Retribusi Daerah. 

Definisi Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 pasal 1 ayat (26) (2002;372) adalah: 

 
“(26) Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi daerah adalah 
pungutan daerah sehingga pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” 

 
Retribusi Daerah merupakan pungutan jasa yang disediakan oleh daerah 

yang bersangkutan kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah, penerimaan yang 

bersumber dari retribusi merupakan sumber penerimaan yang sangat diandalkan 

utamanya bagi pemerintah kota. Pada dasarnya penerimaan retribusi mempunyai 

kaitan yang sangat erat dengan peningkatan jasa pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. Dalam hubungan ini jasa pelayanan diberikan pemerintah 

daerah meliputi jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha tertentu, 

ataupun menyangkut perizinan tertentu. 

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

golongan, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) (2001;9) yaitu: 

 
“(1) Objek Retribusi terdiri dari: 

a. Jasa Umum 
b. Jasa Usaha 
c. Perizinan tertentu 

  (2) Retribusi dibagi atas tiga golongan: 
a. Retribusi Jasa Umum 
b. Retribusi Jasa Usaha 
c. Retribusi Perizinan tertentu.” 

 
Retribusi jasa umum yang sudah tentu memiliki objek jasa umum antara 

lain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, yang tidak termasuk 

jasa umum adalah jasa urusan pemerintahan. 



Kriteria daripada retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: 

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

usaha dan retribusi perizinan tertentu 

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi 

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

diharuskan membayar retribusi, disamping melayani kepentingan dan 

kemanfaatan umum. 

4. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi 

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya 

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

satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dan/atau kualitas pelayanan. 

Retribusi jasa usaha yang berobjekan jasa usaha, antara lain adalah 

penyewa asset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan 

tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan 

penjualan bibit. 

Kriteria daripada Retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut: 

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

usaha umum dan retribusi perizinan tertentu. 

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 

seyogyanya disediakan untuk sector swasta tetapi belum memadai atau 

terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. 

Pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut 

retribusi, akan tetapi pemerintah mungkin masih mengalami kekurangan biaya 

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

sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi tertentu, antara lain 

adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukkan penggunaan tanah. 



Kriteria daripada retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut: 

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 

kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 

2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 

umum 

3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut 

dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin 

tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 

Seperti halnya pajak, retribusi pun memiliki tariff yang telah ditentukan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 21 (2001;32) yaitu 

sebagai berikut: 

 
 “Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut: 

a. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan 
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. 

b. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak. 

c. Untuk Retribusi Perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 
izin yang bersangkutan.” 

 
Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan 

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

berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan 

aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 

Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai 

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

yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. 

Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil 

retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan 

untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. 

Jenis retribusi yang dapat dipungut tidak hanya ketiga jenis retribusi yang 

ditetapkan undang-undang saja, daerah berpeluang memungut retribusi selain 



ketiga jenis tersebut.Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

pasal 18 ayat (4) (2001;31) yaitu : 

 
“(4) Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah selain 
yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya 
dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.” 
 
Ketentuan dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menantisipasi situasi dan kondisi serta 

perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah, tetapi 

tetap memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi dan aspirasi masyarakat serta 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Jelas bahwa keputusan dalam penggolongan dan yang bersumber dari 

Retribusi Daerah keseluruhannya, didasarkan atas keputusan daerah itu sendiri, 

sehingga daerah dapat memaksimalkan penerimaan daerah dengan tetap 

memperhatikan kemampuan dan kesejahteraan masyarakatnya. 

 

2.2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Sumber PAD yang selanjutnya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan PADnya tidak 

hanya mengandalkan dari Pajak dan Retribusi Daerah saja, tetapi juga dari 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Jenis penerimaan yang termasuk hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 

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

Hasil kekayaan daerah yang biasanya diandalkan berasal dari laba Badan 

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

BUMD yang paling seragam adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Pendirian PDAM didasarkan kepada 

alasan: 

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

produksi adalah milik masyarakat; 

2. Melindungi konsumen dalam hal adanya monopoli alamiah; 



3. Mendorong pembangunan ekonomi daerah; dan 

4. Menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. 

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

sebagai berikut: 

 
“Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk 
mengembangkan perekonomian daerahnya untuk menambah penerimaan 
daerah.” 
 
Adapun ciri pokok perusahaan daerah adalah kesatuan produksi (regional) 

dalam arti luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum 

dan memupuk pendapatan. Jenis usaha yang dikelola Pemerintah Daerah sangat 

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

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

maka semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba untuk 

usaha daerah terhadap PAD. 

 

2.2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang terakhir dikategorikansebagai lain-

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

ini adalah: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

2. Jasa Giro; 

3. Pendapatan Bunga; 

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

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

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

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

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

penerimaan ini dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

 



2.3 Efektivitas 

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian 

tujuan atau target kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila kegiatan 

tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 

Indra Bastian  (2001;336) mengemukakan bahwa efektivitas adalah: 
 
”hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur 
berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan, dan 
prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 
 
Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 

disebutkan bahwa efektivitas adalah: 

 
”Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan”. 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang 

berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian tentang efektivitas 

meliputi penyelidikan apakah hasil atau manfaat yang dicapai dari program atau 

aktivitas yang ditetapkan telah dilaksanakan secara efektif. 

 

2.4 Kinerja Finansial 

2.4.1 Pengertian Kinerja Finansial 

Performance diterjemahkan menjadi kinerja, berarti prestasi kerja, 

pencapaian kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja. 

Penilaian Kinerja atau prestasi menurut Mulyadi (2001;416) dinyatakan 

sebagai berikut: 

“Penilaian Kinerja adalah menentukan secara periodik efektivitas 
operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya 
berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya.” 
 
Finansial berarti juga keuangan. Jika berhubungan dengan keuangan 

berarti berhubungan dengan data kuantitatif. Data kuantitatif berarti data-data 

yang dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus-rumus dalam angka atau 

dalam bentuk satuan moneter atau satuan mata uang. 

 



2.4.2 Pengukuran Kinerja Finansial 

Sistem pengukuran kinerja finansial sektor publik adalah suatu sistem 

yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 

melalui alat ukur finansial. 

Menurut Mardiasmo (2005;121) pengukuran kinerja sektor publik untuk 

memenuhi tiga maksud, yaitu: 

 
“Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk dapat 
membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan 
untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran 
program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. 
Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian 
sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor 
publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 
memperbaiki komunikasi kelembagaan.” 
 
Dengan melakukan pengukuran kinerja dapat diketahui apakah 

penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau 

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengukuran kinerja finansial menurut Mardiasmo (2005;123), 

menyebutkan bahwa: 

 
“Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran 
yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis 
varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang 
dianggarkan.” 
Dengan melihat teori tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengukur 

kinerja finansial dapat menggunakan anggaran. Anggaran yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dengan 

membandingkan melalui analisis varians antara APBD dengan Realisasi APBD.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 



Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 70 Ayat 

(1) sampai dengan Ayat (4) (2004;300) disebutkan bagian-bagian dari APBD 

yaitu: 

 
   “(1) APBD terdiri atas pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. 

(2) Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. 

(3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan 
menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. 

(4) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.” 
 
Sebagaimana dengan terdapatnya bagian-bagian dari APBD, Mardiasmo 

(2005;123) menyebutkan bahwa fokus analisis varians yaitu: 

 
“Analisis varians secara garis besar berfokus pada 

a. Varians pendapatan (revenue variance) 
b. Varians pengeluaran (expenditure variance) 

- Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance) 
- Varians belanja investasi atau modal (capital expenditure 

variance).” 
 
Penelitian kinerja finansial penulis lakukan pada varians pendapatan atau 

pada revenue variance, yaitu dengan melakukan analisis varians terhadap 

Pendapatan Daerah yang ditargetkan dalam anggaran (Anggaran Pendapatan) dan 

dengan realisasi Pendapatan Daerah yang diterima. 

Analisis varians atau analisis menurut Mulyadi (2001;223) adalah: 

“Selisih anggaran menunjukkan perbedaan antara biaya yang 
sesungguhnya terjadi taksiran yang seharusnya dikeluarkan menurut 
anggaran.” 
 
Teori tersebut menjelaskan analisis varians yang terfokus pada biaya, 

untuk menyesuaikan dengan fokus analisis varians yang penulis lakukan yaitu 

terhadap varians pendapatan maka dapat dikatakan bahwa selisih anggaran 

menunjukkan perbedaan antara pendapatan yang sesungguhnya terjadi dengan 

taksiran pendapatan yang telah ditetapkan oleh anggaran sebelumnya. 

Oleh karena itu melakukan analisis varians, secara sederhana dapat penulis 

rumusan: 



 
Selisih Analisis 
Varians = Realisasi Pendapatan 

Daerah - Pendapatan Daerah yang 
dianggarkan 

 
Untuk memberikan gambaran umum dari selisih tersebut, penulis akan 

membuat bentuk persentase dari selisih analisis varians tersebut, yaitu dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

2.5 Efektivitas Kinerja Finansial 

Setelah melihat pengertian dari tiap kata yang terkandung dalam 

“Efektivitas Kinerja Finansial”, dan dengan melihat pengukuran kinerja finansial, 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kinerja finansial pada varians pendapatan 

dapat dikatakan efektif jika analisis varians atau selisih menunjukkan angka 

positif. Dengan kata lain realisasi pendapatan daerah sama dengan pendapatan 

daerah yang dianggarkan atau bahkan melebihi pendapatan daerah yang 

dianggarkan. 

 

2.6 Hubungan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi 

Daerah dengan Tingkat Efektivitas Kinerja Finansial 

Dengan adanya Otonomi Daerah yang memiliki prinsip yang lebih sesuai 

dengan keadaan saat ini, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan 

bertanggung jawab, lebih memungkinkan Daerah untuk dapat mengembangkan 

daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Kemampuan 

mengembangkan atau mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri 

merupakan perwujudan dari Daerah yang mampu berotonomi. Pengembangan 

daerah dapat terealisasi jika memiliki sumber keuangan yang memadai. Sumber 

keuangan dapat memadai jika Daerah mampu menggali sumber-sumber potensi di 

Daerahnya masing-masing. Salah satu sumber keuangan yang berasal dari 

Daerahnya masing-masing dan yang paling potensial adalah Pendapatan Asli 

Daerah. 

Selisih Analisis Varians (%) Selisih Analisis 
Varians =

Pendapatan Daerah yang Dianggarkan 
x 100% 



Dengan Otonomi Daerah diharapkan Pendapatan Daerah yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan. Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah yang dapat seoptimal mungkin dari tahun ke tahunnya, menunjukkan 

Daerah tersebut secara kontinu dapat terus menggali sumber-sumber potensi yang 

ada di Daerahnya. Dengan adanya penerimaan atau realisasi Pendapatan Asli 

Daerah yang seoptimal dan semaksimal mungkin berarti secara langsung akan 

meningkatkan pula realisasi Pendapatan Daerah. 

Suatu kinerja finansial dapat dikatakan efektif jika realisasi dari anggaran 

sesuai atau melebihi dengan yang dianggarkan. Agar Pendapatan Daerah 

mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan tentunya harus didukung oleh 

sumber-sumber pendapatan daerahnya. Sumber pendapatan daerah yang 

menunjukkan kemampuan daerah tersebut mampu berotonomi daerah adalah 

berasal dari Pendapatan Asli Daerahnya. 

Jadi dapat dikatakan semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang 

terealisasi akan semakin menunjang Pendapatan Daerah untuk mencapai target 

yang diharapkan sehingga dapat mencapai tingkat kinerja finansial yang efektif. 

Dengan perkataan lain antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat 

efektivitas kinerja finansial mempunyai hubungan yang searah dimana jika 

realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun ke tahun maka akan 

meningkatkan realisasi Pendapatan Daerah dengan demikian akan mampu 

mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya sehingga akan mencapai 

kinerja finansial yang efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


