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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Riduansyah (2003) tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Terhadap 

Pendapatan Asli Paerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna 

Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (studi kasus pemerintah daerah kota bogor). Dimana 

hasil penelitian dipeoleh Total kontribusi komponen pajak daerah terhadap penerimaan APBD 

dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994--2000 brkisar antara 7,07% -8,79%, dengan  rata-

rata kontribusi per tahunnya sebesar 7,81% dengan pertumbuhan per tahun 22,89%. Kontribusi 

pajak terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh pajak hotel dan restoran serta 

pajak hiburan. Pajak hotel dan restoran pada periode ini memberikan ratarata kontribusi sebesar 

3,06% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 32,64% per tahun. Sedangkan pajak hiburan, 

pada kurun waktu yang sama memberikan ratarata kontribusi sebesar 1,96% per tahun dan 

tumbuh rata-rata sebesar 8,58% per tahunnya. Untuk kontribusi komponen retribusi daerah 

terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994--2000 berkisar 

antara 8,36%-23,05%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61 % dengan 

pertumbuhan per tahun 5,08%. Kontribusi retribusi terbesar terhadap total penerimaan APBD 

diberikan oleh retribusi pasar dan retribusi terminal. Retribusi pasar pada periode ini memberikan 

rata-rata kontribusi sebesar 3,25% per tahunnya dan tumbuh rata-rata sebesar 1,44% per tahun. 

Sedangkan retribusi terminal, pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi 

sebesar 2,93% per tahun  dan  tumbuh  rata-rata sebesar 5,02% per tahunnya. Dari data yang 

diperoleh, terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 
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penerimaan APBD Pemerintah daerah Kota Bogor sangat fluktuatif. Hal ini banyak diakibatkan 

karena terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu tahun anggaran 

1993/1994--2000, terakhir dengan diberlakukannya UU No. 34/2000 sebagai revisi dari UU No. 

18/1997. Pemberlakuan undang-undang yang berbeda-beda ini menyebabkan jenis pajak daerah 

dan retribusi daerah mengalami banyak perubahan, antara lain menyebabkan penghapusan jenis 

pajak daerah dan retribusi daerah dan di saat yang sama juga memberikan peluang 

dimungkinkannya ditarik jenis retribusi maupun pajak daerah yang baru. Untuk mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah, kiranya perlu bagi Pemerintah Daerah Bogor untuk memperhatikan 

peluang yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pemerintah 

daerah dapat membuat pajak daerah serta retribusi baru asalkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta kewenanganyang dimilikinya. Langkah ini merupakan 

bentuk inovasi yang baik di samping tentunya mengintensifkan pelaksanaan penarikan pajak 

daerah dan retribusi daerah yang telah diberlakukan sebelumnya. 

Nugraha dan Triantoro (2004) tentang Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan 

Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah di kota Bandung. Dimana Hasil penelitian 

menunjukkan kontribusi  PHR  terhadap  PAD setiap  bulan mengalami  fluktuasi.  Pada bulan  

Januari  kontribusi  PHR  terhadap PAD mencapai 28,02%, padahal berdasarkan potensinya PHR 

pada bulan ini dapat mencapai 37,52% untuk kontribusi  secara  keseluruhan  terhadap PAD.  

Selanjutnya  pada  bulan  Februari kontribusi PHR terhadap PADberdasarkan  realisasi  

mencapai  34,93%, sedangkan berdasarkan potensimencapai 45,96%, terlihat ada perbedaan yang  

cukup  besar  diantara  keduanya. Pada bulan berikutnya yaitu Maret, PAD mengalami  kenaikan  

akan  tetapi  PHR mengalami penurunan, adapun kontribusi PHR mencapai 27,30%, sedangkan 

menurut potensi yang sesungguhnya  pada  bulan  Maret  ini kontribusi PHR dapat mencapai 
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42,87%. Adapun untuk kontribusi PHR di bulanbulan  berikutnya  dapat  terlihat  pada gambar di 

atas. Kontribusi  PHR  secara  keseluruhan  terhadap PAD yang cukup besar terjadi pada bulan 

Juni dan bulan Desember,  di  bulan  Juni  terlihat  perolehan PAD mencapai Rp. 

21.469.316.390,- dua kali lebih besar dari perolehan bulanbulan  yang  lain,  kontribusi  PHR  

pada bulan  ini  mencapai  34,78%,  padahal potensi yang dapat diperoleh dari sektor PHR  dapat  

mencapai  39,28%.  Pada bulan Desember dengan perolehan PAD sebesar  Rp.  37.012.640.481,  

kontribusi PHR mencapai 23,48 %, dengan potensi yang semestinya dapat diperoleh adalah 

25,64 %. Ada beberapa hal yang bisa kita kaji berdasarkan kondisi di atas, peristiwa yang terjadi 

pada bulan Juni dan Desember adalah banyaknya waktu libur, hal ini mengakibatkan banyak 

turis yang  datang  dan  berkunjung  ke  Kota Bandung untuk berlibur, mulai dari libur sekolah 

dan juga libur menjelang  tahun baru,  hubungannya  dengan  pajak  hotel dan restoran adalah 

pada bulan-bulan ini banyak  hotel  dan  restoran  atau  rumah makan yang mengalami kenaikan 

perolehan akibat dari lonjakan pengunjung yang terjadi, sehingga salah satu cara untuk 

memperoleh pendapatan lebih,  banyak  hotel  dan  juga  restoran rumah  makan  yang 

menaikkan  tarif maupun  harga makan.  Hal inilah  yang terkadang luput dari petugas pajak 

sehingga dapat kita lihat justru kontribusi PHR  pada  dua  bulan  ini  cukup  kecil hanya 

mencapai kira-kira 23,48 % (Desember),  walaupun  hal  ini  diakibatkan  pula  dari  kenaikan  

perolehan indikator-indikator lainnya diluar PHR. Secara keseluruhan selama  tahun 2003  

perolehan  PAD  Kota  Bandung mencapai  Rp.  214.085.220.383,-,  dengan kontribusi  PHR-nya  

mencapai  30,56  %, yang mana merupakan kontribusi terbesar terhadap perolehan PAD. Potensi 

yang semestinya dapat diperoleh  kota Bandung dalam hal PHR mencapai 41,78  %  atau  hampir  

setengahnya  dari jumlah keseluruhan PAD Kota Bandung. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  

Dispenda mesti mengkaji ulang kembali mengenai target  yang  telah  disusun  sebelumnya untuk  
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penerimaan  PHR  apakah  telah sesuai  dengan  potensi  yang  semestinya atau tidak. 

B. Landasan Teori 

1. Otonomi Daerah 

 Pengertian Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang  

Pemerintah  Daerah  yang  dimaksud  dengan  otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  dan  

kepentingan   masyarakat  setempat  dengan  peraturan perundang-undangan.  Daerah  otonom  

adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu, yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam UU 

No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu: 

a. Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  luas  dan  utuh  diletakkan  pada daerah Kabupaten 

dan Kota, sedangkan otonomi  daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 

b. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara, sehingga tetap 

terjalin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta 

antar pemerintah daerah. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  lebih  meningkatkan  

kemandirian  daerah otonom dan karenanya dalam Kabupaten dan daerah Kota tidak ada 

lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun 

oleh pemerintah/pihak  lain,  seperti  Badan  Otorisasi,  kawasan  pelabuhan,  kawasan 

perumahan  dan  industri,  kawasan  perkebunan,  kawasan  pertambangan, dan 
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semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. 

 c.    Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legeslatif  

daerah,  baik  sebagai  fungsi  legeslatif,  fungsi  pengawasan,  maupun fungsi anggaran atas 

penyelenggaraan Pemda. 

d. Pelaksanaan   asas   dekonsentrasi   diletakkan   pada   daerah   Provinsi   dalam 

kedudukannya  sebagai  wilayah  administrasi  untuk  melaksanakan  kewajiban 

pemerintah   tertentu   yang   dilimpahkan   kepada   Gubernur   sebagai   wakil 

pemerintah. 

e. Pelaksanaan asas tugas pembantu di mungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada 

daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban 

melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. 

       Tujuan Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memacu pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan   

prakarsa   dan  peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah 

secara optimal dan terpadu secara nyata,dinamis dan bertanggung jawab. Bertanggungjawab 

yang dimaksud adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar 

pembangunan  dipelosok  tanah  air. Apabila dilihat dari sisi kepentingan Pemda, maka ada 

tiga tujuan utama otonomi daerah yaitu: 

a. Untuk mewujudkan political equality, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih 

membuka kesempatan bagi  masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 
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politik ditingkat lokal maupun daerah. 

b. Untuk   menciptakan local  accountability,   artinya   dengan   otonomi a k a n  

meningkatkan kemampuan Pemda dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 

c. Untuk   mewujudkan local   responsibility,   artinya   dengan   otonomi   daerah diharapkan  

akan  mempermudah  antisipasi  terhadap  berbagai  masalah  yang muncul dan sekaligus 

menigkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. 

2.  Pendapatan Asli Daerah 

                 Pengertian Pendapatan Daerah. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

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

pendapatan daerah terdiri atas: 

a. Pendapatan asli daerah, yaitu: 

1)   Hasil pajak daerah 

2)   Hasil retribusi daerah 

3)  Hasil  perusahaan  milik  daerah,hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang 

dipisahkan, dan 

4)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

b. Dana perimbangan, terdiri dari: 



 

11 
 

1)   Dana bagi hasil yang barsumber dari pajak dan sumber daya alam 

2)   Dana alokasi umum 

3)   Dana alokasi khusus 

c. Pinjaman daerah 

d. Lain-lain penerimaan daerah yang sah 

         Selanjutnya  didalam  penjelasan  atas  Undang-Undang  No.33  Tahun  2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud 

dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundan-undangan 

yang berlaku. 

       Sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004  tentang  

Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah, yang dimaksud 

dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah,  

yang  bertujuan  untuk  memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan 

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

 Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata 

dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap 

akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan  keuangan daerah 

yang diambil  diarahkan  untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai  urusan 

penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya. Secara garis besar kebijaksanaan 
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mencakup beberapa komponen utama yaitu: 

a. Kebijaksanaan di bidang penerimaan 

Yaitu untuk mendorong kemampuan daerah yang semaksimal mungkin dalam membiayai 

urusan rumah tangganya sendiri 

b. Peningkatan  kemampuan  organisasi  pemerintah  daerah  termasuk kemampuan personil dan 

struktur organisasinya. 

Pendapatan asli daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah termuat dalam Undang-Undang  

No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari: 

a. Hasil pajak daerah 

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pajak daerah 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 Pemda dan pengembangan daerah. 

b. Hasil retribusi daerah 

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

retribusi daerah adalah pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau  pemberian  

ijin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oeh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

penerimaan yang dapat dipungut terus menerus mengingat  pengeluaran  pemerintah  

daerah  adalah  untuk  anggaran  rutin  dan anggaran pembangunan selalu meningkat. 
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c. Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan     daerah yang di 

pisahkan.  

Yang dimaksud hasil perusahaan daerah  adalah bagian keuntungan atau laba bersih 

perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran 

belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya 

untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan 

daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis 

penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, 

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

d. Lain-lain PAD yang sah 

Menurut  Undang-Undang  No.33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah bersumber dari: 

1)   Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2)   Jasa giro 

3)   Pendapatan bunga 

4)   Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5) Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau jasa oleh 

daerah. 

3.  Pengukuran Kinerja Keungan Daerah 
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Kinerja keuangan daerah yaitu suatu proses mencatat dan mengukur semua hak dan 

kewajiban yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan 

dalam arah pencapaian visi, misi, suatu pemerintah daerah (kabupaten, kota, provinsi). 

Menurut Ulum (2009) Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. 

Kinerja bisa berfokus pada input misalnya uang, staf atau karyawan, wewenang yang legal, 

dukungan politis atau birokrasi. Kinerja bisa juga fokus pada aktifitas atau proses yang 

mengubah input dan kemudian menjadi outcome, misalnya: kesesuaian program atau aktifitas 

dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan. 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non 

financial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, 

karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishement system. 

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Choiriyah (2010)  Pengukuran kinerja sektor publik 

dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, Pengukuran kinerja sektor publik 

dimaksudkan untuk 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. 

a. Tujuan Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002: 122) dalam Choiriyah (2010). 

1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik 
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2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat 

ditelusuri perkembangan pencapaian strategi 

3) Untuk mengakomodasi permohonan kepentingan manajer level menengah dan bawah 

serta memotivasi untuk mencapai goal congruence 

4) Sebagai alat mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan 

kolektif yang rasional 

b. Manfaat Pengukuran Kinerja: 

Manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut (Ulum, 2009): 

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen 

2) Meningkatkan kualitas produk dan jasa 

3) Memberikan arah untuk mencapai target kerja yang telah ditetapkan 

4) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi 

5) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya 

dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 

6) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki 

kinerja organisasi. 

7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 

5. Jenis-jenis Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan melalui 4 pendekatan  (Mahsun, 

2006:131) dalam Choiriyah (2010). 

1) Analisis Anggaran 
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Analisis anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan 

anggaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih (favourable 

variance) atau selisih kurang (unfavourable variance). Teknik ini berfokus pada kinerja input 

yang bersifat keuangan. 

2) Analisis Laporan Keuangan 

Pengukuran kinerja yang didasarkan atas perhitungan rasio keuangan, misalnya rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar. Sedangkan analisis rasio yang 

bersumber dari keuangan daerah antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, 

rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas. 

 

3)     Balanced scorecard Method 

Pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek keuangan dan nonkeuangan. Dimensi 

pengukuran mencakup 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, dan perspektif inovasi-pembelajaran. 

4)    Performance audit (pengukuran value for money) 

Pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas. 

6. Analisis Rasio Keuangan  

Analisis rasio keuangan merupakan  salah satu alat ukur untuk menganalisa rasio keuangan 

APBD yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan. Adapun hasil dari analisis rasio keuangan ini 

selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam Halim (2002) dalam Choiriyah (2010): 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan 

daerahnya. 
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2. Mengukur efektivitas dan efisienasi dala merealisasi pendapatan daerah. 

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan 

daerahnya. 

4. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang 

dilakukan selama periode tertentu.  

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan sehingga secara teori 

belum ada kesepakatan secara bulat mengenai kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan ,jujur, demokratis, efektif, efisien, dan 

akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah 

pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan 

swasta. 

7. Macam-macam Rasio Keuangan 

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari 

laporan keuangan daerah antara lain: 

a. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, maka semakin baik kinerja 

pemerintah daerah.  Standar rasio efektivitas adalah apabila rasio yang dihasilkan mencapai 

minimal 1(satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin baik. 

b. Rasio Efisiensi PAD 
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Rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan diterima. Kinerja pemerintah daerah 

dalam melakukan pemungutan pendapatan dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang 

dicapai kurang dari satu  (≤ 1) atau bibawah 100%. semakin kecil rasio efisiensi yang 

ditunjukkan, maka kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah 

perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah 

kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena 

meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai target 

yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang 

dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada 

realisasi pendapatan yang diterimanya Halim (2004) Dalam Pujiati (2010). 

c. Rasio kontribusi 

Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa basar realiasi penerimaan pajak daerah 

maupun retribusi daerah  dan seberapa besar kontribusi atau sumbanagan penerimaan pajak 

daerah maupun retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Standar rasio 

kontribusi adalah apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal 1(satu) atau 100%. 

Semakin tinggi rasio kontribusi, maka penerimaan pajak maupun retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah  yang semakin baik. 

d. Rasio Pertumbuhan  

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa basar kemampuan pemerintah 

daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari 

satu periode ke periode berikutnya.  
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Rasio pertumbuhan ini dihitung dengan membandingkan selisih masing-masing komponen 

pendapatan dan pengeluaran antara periode sebelumnya dengan periode sekarang dibagi 

dengan jumlah periode sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan untuk mencari selisih 

lebih/kurang dikalikan 100%. 

 


