
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstruk, Variable Penelitian 

2.1.1 Otonomi Daerah 

Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa yunani, auto berarti sendiri dan 

noumus berarti hukum atau peraturan. Menurut UU No.32 Tahun 2004 otonomi 

daerah dan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan UU Otonomi Daerah untuk 

menghindari perbedaan persepsi dalam mengartikan pengertian dari otonomi tersebut. 

Dalam ketentuan umum UU No.32 Tahun 2004 Pasal 1 No.5 dan 6 menyebutkan : 

“ 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”. 

Sedangkan, “ Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 

 

“ Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada 

hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. 

Desentralisasi merupakan sebuah instrument untuk mencapai salah satu tujuan 

negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan 



menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. 

(Mardiasmo,  2002 ) 

Sedangkan pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang No 32 tahun 

2004 adalah sebagai berikut : 

“ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah 

kepala daerah otonom yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Terbentuknya otonomi daerah berawal dari adanya krisis ekonomi dan politik 

yang dialami oleh bangsa Indonesia pada tahun 1997, yang berakibat pada tidak 

stabilnya perekonomian dan politik di Indonesia. 

Dengan adanya otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan 

pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyerlanggaraan pemerintahan, dan 

pembangunan kehidupan berpolitik yang jujur, sehingga tujuan negara untuk 

mensejahterakan rakyat dapat terwujud. Penyelenggaraan otonomi daerah yang 

dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

kepada kepala daerah secara proporsional tersebut diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yan berkeadilan serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim, 2007). 

2.1.2 Prinsip Otonomi 

 Adanya pemberian otonomi kepada suatu daerah bertujuan untuk 

meningkatkan daya guna kinerja pemerintah daerah, terutama dalam memberikan 



pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan hasil yang akan 

dicapai. Dikarenakan setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda maka 

otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang khusus 

terhadap daerahnya masing-masing. 

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk 

menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan pemberdayaan 

masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan juga mencegah terjadinya 

kesenjangan sosial dengan melaksanakan program pembangunan guna tercapainya 

kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 17 menyatakan bahwa : 

“ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah 

lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya 

kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat 

dipastikan bahwa kinerja daerah ini masih sangat lemah. “ 

Sedangkan (Halim, 2007)  menyatakan bahwa : 

“ Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 

4 jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik 

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

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.” 

 



(Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa : 

“ Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak 

daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, diharapkan 

tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur yang baik di 

daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.” 

Dari ketiga kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

adalah sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi 

kebutuhan atau belanjanya. Pendapatan Asli Daerah juga dapat menunjukkan 

seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar atau semakin 

meningkat Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah semakin kecil pula 

ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam hal 

memenuhi semua kebutuhan belanjanya. Hal ini berarti pemerintah daerah sudah 

mampu untuk mandiri, begitu juga sebaliknya. 

Berikut ini adalah berbagai sumber yang diperoleh untuk Pendapatan Asli 

Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pusat dan Daerah : 

 



 Pendapatan Asli Daerah : 

1) Pajak Daerah 

2) Retribusi daerah 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

 Dana perimbangan 

 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Ada banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, langkah-langkah tersebut antara 

lain : 

 Intensifikasi 

Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak 

terhadap objek serta subjek yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi 

DJP, dan hasil dari pelaksanaan intensifikasi Wajib Pajak. Intensifikasi 

dilakukan melalui upaya sebagai berikut : 

1) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi 

daerah. 

2) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari 

kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi. 

3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada. 



4) Memperbaiki prasarana dan sarana pemungutan yang belum 

memadai. 

 Ekstensifikasi 

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan 

jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi 

DJP ( Direktorat Jenderal Pajak ). Ekstensifikasi dapat diartikan juga sebagai 

penggalian sumber-sumber penerimaan baru. Penggalian sumber-sumber 

pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya 

ekonomi tinggi. Dengan begini, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada 

upaya untuk mempertahankan potensi daerah, sehingga potensi tersebut dapat 

dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

 Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

Merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang 

dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi sudah 

merupakan hak daripada kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu 

perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang dapat memberikan 

kepuasan maksimal pada seluruh masyarakat. 

 

 

 

 



2.2.2 Pajak Daerah 

(Erly, 2005) menyatakan definisi pajak daerah adalah sebagai berikut : 

“ Pajak Daerah adalah yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah 

Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak 

Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” 

 

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah menyatakan bahwa : 

“ Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2 jenis-jenis pajak 

adalah sebagai berikut : 

 Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi antara lain : 

1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas Air 

2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

Atas Air 

3) Pajak Bahan Bakar Bermotor 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 

5)  Pajak Rokok 

 Pajak yang dipungut oleh Kabuapaten/Kota antara lain : 

1) Pajak Hotel 



2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air dan Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10)  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

2.2.3 Retribusi Daerah 

Diantara berbagai macam jenis atau atau sumber Pendapatan Asli Daerah, 

retribusi daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berperan 

penting dalam menyumbang terbentuknya Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah 

adalah pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kepada masyarakat. 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah : 

“ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan”. 

 



Retribusi Daerah merupakan pungutan atas jasa yang disediakan oleh daerah 

yang bersangkutan kepada masyarakat bagi Pemerintah Daerah, penerimaan yang 

bersumber dari retribusi merupakan sumber penerimaan yang sangat diandalkan 

terutama bagi Pemerintah Kota. Pada dasarnya penerimaan retribusi erat kaitannya 

dengan pelayananan umum, usaha tertentu, ataupun menyangkut perijinan tertentu 

(Bati, 2009 ). 

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menyebutkan yang menjadi objek 

retribusi antara lain : 

Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 bagian antara lain : 

 Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2) Retribusi Pelayanan Kebersihan 

3) Retribusi Akte Catatan Sipil 

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat 

5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

6) Retribusi pelayanan pasar 

7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

9) Retribusi pemeriksaan alat cetak peta 

10) Retribusi pengujian kapal perikanan 

11)  Retribusi pelayanan pendidikan 



12) Retribusi pengadilan menara telekomunikasi 

 Retribusi Jasa Usaha/Daerah yang terdiri dari: 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

2) Retribusi Pertokoan 

3) Retribusi Tempat Pelelangan 

4) Retribusi terminal 

5) Retribusi tempat khusus parkir 

6) Retribusi villa 

7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus 

8) Retribusi pengolahan limbah cair 

9) Retribusi rumah potong hewan 

10) Retribusi pelayanan pelabuhan 

11) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

12)  Retribusi penyebrangan di air  

13)  Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

 Retribusi Perijinan Tertentu yang terdiri dari : 

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

2) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

3) Retribusi Gangguan 

4) Retribusi Trayek 

5) Retribusi ijin usaha penarikan 



2.2.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga 

dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan 

tidak hanya bergantung pada pajak daerah dan retribusi daerah. 

(Halim,  2007)  menyatakan bahwa : 

“ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil yang 

diperoleh dari Pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. 

Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat 

dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).” 

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006, jenis-jenis Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari : 

 Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN 

 Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD 

 Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMS atau kelompok usaha 

masyarakat. 

Adapun yang merupakan jenis dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Pemerintah Daerah 

terbiasa bergantung pada laba yang berasal dari BUMD. Semakin potensi suatu 

daerah peningkatan berkembang pesat, semakin besar pula kesempatan untuk 

meningkatkan kontribusi laba untuk usaha daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

 



2.2.5 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi : 

 Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

 Jasa giro 

 Pendapatan bunga 

 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; dan 

 Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

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

Menurut Halim (2004, 69) : 

“ Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik pemerintah daerah”.  

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : 

 Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran 

 Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan 

 Jasa Giro 

 Pendapatan bunga 

 Penerimaan atas tuntutan ganti rugi 

 Penerimaan dari komisi 

 Penerimaan keuntungan selisih dari nilai tukar rupiah 



 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

 Pendapatan denda pajak dan retribusi 

 Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 

 Pendapatan dari pengambilan 

 Fasilitas social dan fasilitas umum 

 Pendapatan dari penyelenggaran pendidikan dan pelatihan 

 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

 

2.2.6 Belanja Daerah 

 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, menyatakan bahwa : 

“Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih.” 

 Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban dalam satu 

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. 

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 16 : 

“ Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan.” 

Berdasarkan Kepmendagri No 29 tahun 2002, Belanja terdiri dari : 



1. Belanja Aparatur Daerah 

2. Belanja Pelayanan Publik 

3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 

4. Belanja Tidak tersangka 

Sedangkan, menurut IASC Framework dalam Halim (2002, 73), 

“ Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi 

selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deflasi asset, atau 

terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain 

yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.” 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari dua komponen utama 

yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jenis belanja langsung dapat 

diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk 

efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut yaitu belanja pegawai untuk 

membayar honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. jenis 

belanja yang tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan 

dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan 

tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.  

1) Belanja Tidak Langsung 

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 

tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

tidak langsung menurut Permendagri 13 tahun 2006 pasal 50 yaitu :  



 Belanja pegawai yaitu merupakan belanja kompensasi, dalam 

bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang 

diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan 

 Belanja bunga yaitu merupakan anggaran pembayaran bunga 

hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal 

outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang 

 Belanja subsidi yaitu merupakan anggaran bantuan biaya 

produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga 

jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 

masyarakat banyak 

 Belanja hibah yaitu merupakan anggaran pemberian hibah dalam 

bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat dan 

perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya 

 Belanja bantuan sosial yaitu merupakan anggaran pemberian 

bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat 



 Belanja bagi hasil yaitu merupakan anggaran yang bersumber 

dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, atau 

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau 

pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah 

daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

 Belanja keuangan yaitu merupakan anggaran keuangan yang 

bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada 

kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah 

daerah lainnya dalam rangka pemeratan dan atau peningkatan 

kemampuan keuangan 

 Belanja tidak terduga yaitu merupakan 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. 

 

 2)  Belanja langsung 

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

langsung menurut Permendagri 13 tahun 2006 pasal 50 yaitu: 



 Belanja pegawai yaitu merupakan pengeluaran 

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintahan daerah 

 Belanja barang dan jasa yaitu merupakan pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang 

dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah 

 Belanja modal yaitu merupakan pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset 

tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan,seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, 

gedung, bangunan dan jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap 

lainnya. Nilai pembelian/pengadaan dan pembangunan aset 

tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya 

sebesar harga beli/bangun aset. 

 

2.2.7 Kinerja Pemerintah Daerah 

2.2.7.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah 

Batasan mengenai kinerja bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung 

tujuan masing-masing organisasi (misalnya untuk profit atau untuk costumer 



satisfaction) juga tergantung pada bentuk organisasi itu sendiri (misalnya organisasi 

publik versus organisasi swasta atau organisasi sosial). 

Menurut Soleh (2011) pengertian kinerja adalah : 

“Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang terutang 

dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu 

organisasi”. 

Kinerja Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai 

tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan Pemerintah 

Daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang terutang dalam 

dokumen perencanaan daerah. Dilihat dari dimensi waktu, dokumen perencanaan 

daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 20 

tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan, dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1 tahunan (Soleh dan Suripto, 2011). 

Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang 

diinginkan oleh organisasi, oleh sebab itu visi harus menjadi milik dan diyakini untuk 

seluruh anggota organisasi. 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh aparat 

pemerintah daerah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan 

pernyataan yang menetapkan tujuan aparat pemerintah daerah dan sasaran yang ingin 

dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Dengan adanya 



misi, dapat dijelaskan mengapa organisasi bisa terbentuk , apa saja tugas organisasi, 

dan bagaimana melakukan tugas organisasi tersebut. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan 

tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau diahsilkan dalam jangka waktu 1 

sampai dengan 5 tahun. Tujuan organisasi adalah meletakkan kerangka prioritas 

untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan 

misi lembaga. 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tahunan, 

semesteran, triwulan ataupun bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin 

dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

Adanya strategi didasarkan pada keunggulan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

organisasi dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya. Oleh sebab 

itu, strategi juga harus bersifat realistis dengan memperhatikan peluang dan hambatan 

eksternal organisasi. 

Dilihat dari dimensi waktu, dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 20 tahunan, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) 1 tahunan (Soleh dan Suripto, 2011). 

 



2.2.7.2 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah 

 Whittaker (1995) dalam Adisasmita (2011) mendefinisikan pengukuran 

kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut : 

“ Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.” 

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 

finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat 

untuk mengendalikan suatu organisasi. Pengukuran kinerja pemerintah  tersebut 

bermaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi 

dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Bambang dan Osmad, 2007). 

Adanya pengukuran kinerja tidak bisa langsung sempurna dan pemerintah 

harus selalu melakukan upaya. Setelah itu, pemerintah akan melakukan perbaikan-

perbaikan atas pengukuran kinerja yang telah disusun. Dalam menetapkan ukuran 

kinerja, organisasi harus menetapkan sesuai dengan besarnya organisasi, kultur, visi, 

tujuan, sasaran, dan struktur organisasi. 

2.2.7.3 Dimensi Kinerja Pemerintah Daerah 

Ada beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam menilai atau mengukur 

kinerja Pemerintah Daerah yaitu : 

1. Dimensi Keuangan 



Dimensi ini meliputi kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal: 

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, 

Peningkatan pendapatan perkapita, Pendapatan Asli Daerah, dan 

mengurangi celah fiskal daerah. 

 Memperbaiki struktur belanja daerah. Hal ini penting, mengingat 

dewasa ini presentase belanja pegawai pada umumnya masih 

sangat besar dibandingkan dengan belanja modal. 

2. Dimensi Kepuasan Masyarakat Daerah 

Pada era demokrasi, masyarakat daerah adalah pemilik kedaulatan, 

sementara pemerintrah daerah adalah pihak yang dipilih dan dipercaya 

untuk melaksanakan kedaulatan melalui mekanisme pemilihan kepala 

daerah. Tingkat kepuasan masyarakat sudah tentu akan sangat 

beraneka ragam atau bervariasi  sesuai dengan besarnya harapan atas 

pelayanan yang seharusnya diberikan. Kewajiban pimpinan unit 

organisasi di lingkungan pemerintah daerah untuk secara terus 

menerus menggali informasi atas tingkat pelayanan yang diharapkan 

oleh masyarakat, dan meresponnya dalam bentuk tindakan nyata, 

sesuai harapan masyarakat yang menggajinya. 

3. Dimensi Operasi Kegiatan 

Informasi operasional kegiatan secara internal sangat diperlukan oleh 

pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan SKPD 



sudah sejalan dan seirama yang secara keseluruhan berfokus pada 

upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam 

dokumen prencanaan daerah (RPJMD). 

4. Dimensi Kepuasan Pegawai 

Disadari atau tidak, pegawai adalah aset yang paling penting dalam 

suatu pemerintah daerah. Pegawai adalah aset yang tidak dapat dinilai 

berdasarkan kuantitasnya melainkan dinilai dari mutu atau kualitasnya. 

5. Dimensi Kepuasan para Pemangku Kepentingan 

Kinerja Pemerintah Daerah seringkali diukur berdasarkan sudut 

pandang dan kepentingan para pihak yang menjadi pemangku 

kepentingan. Informasi kinerja pemerintah daerah perlu dirancang dan 

disusun berdasarkan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. 

Dengan demikian para pemangku kepentingan seperti DPRD, 

Pemasok, Pelanggan, bahkan masyarakat luas akan memperoleh 

gambaran kinerja pemerintah daerah sesuai dengan sudut pandang dan 

kepentingan mereka masing-masing. 

 

6. Dimensi Waktu 

Pengukuran waktu adalah hal yang tidak boleh diabaikan oleh 

Pemerintah Daerah dalam merancang pengukuran kinerja. Ketepatan 

waktu penyampaian menjadi penting, Karena informasi tersebut 



meruapakan bahan kajian bagi semua pihak yang memerlukan 

informasi dalam hal pengambilan suatu keputusan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu, Pendapatan Asli 

Daerah (X1) dan Belanja Daerah (X2) serta variabel dependen yaitu Kinerja 

Pemerintah Daerah (Y1). Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan 

keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah atau PAD, harus terus 

dipacu pertumbuhannya karena kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan 

sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-Undang 

No.22 Tahun 1999 yang berganti menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004, lalu 

kemudian berganti lagi menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintah Daerah , kini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar 

untuk mengurus dan mengelola khususnya dalam hal pengelolaan keuangan 

daerahnya sendiri. Dengan diberlakukannya UU ini, pemerintah daerah dapat 

mendapatkan peluang yang lebih besar untuk dapat menggali potensi lokal dan 

meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dalam rangka mewujudkan kemandirian 

suatu daerah. 

Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya 

kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Pemerintah daerah akan 

melaksanakan fungsinya secara efektif jika mendapat kebebasan dalam pengambilan 



keputusan pengeluaran di sektor publik dan mendapat dukungan sumber-sumber 

keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, 

pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. 

Bastian (2001, 110) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah : 

“ Akumulasi pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos 

penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan 

investasi serta pengelolaan sumber alam.” 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002, 132) Pendapatan Asli Daerah adalah: 

“ Penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”  

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah : 

 Pendapatan Asli Daerah : 

1) Pajak Daerah 

2) Retribusi daerah 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

 Dana perimbangan 

 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 



Dari penjelasan diatas dimaksudkan bahwa pendapatan daerah merupakan hak 

daerah yang telah diakui untuk menambah nilai kekayaan bersih suatu daerah, yang 

akan dikeluarkan sebagai pembelanjaan secara rutin. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dipergunakan untuk keperluan daerah 

dalam roda pemerintahan. 

Pembelanjaan rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut sebagai 

belanja daerah. Untuk dapat membiayai belanja daerah, pemerintah daerah harus 

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui peningkatan daya guna 

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : 

“ Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan”. 

Sedangkan menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Belanja Daerah diabagi 

menjadi dua kelompok antara lain : 

 Belanja tidak langsung 

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan 

terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

 

 

 



 Belanja langsung 

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Dalam penjelasan UU dan Permendagri dapat dijelaskan bahwa untuk dapat 

melaksanakan belanja daerah, pemerintah daerah harus dapat memperbaiki 

pendapatan daerahnya secara berkala untuk meningkatkan pendapatan daerahnya 

tersebut. Selain itu daerah akan lebih berkembang dan lebih bebas dalam arti 

penyelenggaraan pemerintah atas dasar inisiatif, keadaan, dan kebutuhan daerah 

sendiri. Sehingga tidak akan ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

agar daerah lebih berkembang. 

Kinerja Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai 

tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan Pemerintah 

Daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang terutang dalam 

dokumen perencanaan daerah. Dilihat dari dimensi waktu, dokumen perencanaan 

daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 20 

tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan, dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1 tahunan (Soleh dan Suripto, 2011). 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hubungan antara variable 

dalam penelitian ini dapat digambarakan sebagai berikut : 

 

 



 

 

  

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam 

menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-

program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman 

dan ketertiban masyarakat.  

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan wujud dari kinerja 

pemerintah. Jika peningkatan realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dari target 

pendapatan asli daerah, maka hal tersebut menunjukan bahwa kinerja pemerintah 

dalam meningkatkan efektifitas pendapatan asli daerah dapat dikatakan baik. 

Semakin tingginya pendapatan asli daerah yang dihasilkan, maka semakin 

baik pula kinerja yang ditunjukan pemerintah dalam meningkatkan efektifitas 

pendapatan asli daerah sebagai wujud kemandirian dari suatu daerah. 

Efektifitas PAD (X1) 
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Efisiensi Belanja Daerah 

(X2) 

Kinerja Pemerintah 

Daerah (Y1) 



2.4.2  Pengaruh Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Kota Bandung 

Belanja daerah merupakan salah satu pengeluaran rutin yang dikeluarkan 

pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintah daerah serta dalam 

menjalankan program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menunjang 

pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sumber dana untuk memenuhi 

belanja daerah berasal dari transfer pemerintah pusat, pendapatan asli daerah, serta 

investasi daerah.  

Dana transfer berupa dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah setiap tahunnya merupakan salah satu bantuan pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, terutama untuk pemerintah daerah 

yang secara maksimal belum dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, dengan terpenuhinya belanja daerah yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah seperti salah satunya belanja pegawai, 

maka seharusnya kinerja pemerintah daerah dapat meningkat seiring dengan 

meningkatnya belanja daerah untuk setaip tahunnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

pemerintah daerah berupa belanja daerah, pemerintah daerah seharusnya mampu pula 

menunjukan kinerja yang maksimal baik dalam mengelola dana tersebut ataupun 

dalam menggunakannya untuk program-program pemerintah.  

Belanja daerah dapat dikatakan efisien apabila belanja daerah yang 

dianggarkan pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi belanja daerah. Hal 



tersebut tentu mengacu pada efisiensi belanja daerah yang menunjukan bahwa kinerja 

pemerintah dalam mengelola dana tersebut dapat dikatakan baik. 

Menurut (Sugiyono, 2009) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan 

baru berdasarkan pada teori yang peneliti peroleh, belum berdasarkan fakta-fakta 

yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data. Maka dari itu berdasarkan 

pembahasan diatas, hipotesis yang akan disajikan adalah sebagai berikut : 

H1 :Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

H2: Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara parsial 

terhadap Kinerja Pemerintah Derah. 

H3: Efisiensi Belanja Daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap  

Kinerja Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


