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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Arsana (2013) meneliti tentang efektivitas dan efisiensi pajak reklame di 

Kabupaten Badung. Hasil peneitian menyimpulkan bahwa : (1) tingkat efektivitas 

penerimaan pajak reklame dikabupaten Badung dari tahun 2002-2011 rata-rata 

sebesar 110,10% dan tergolong sangat efektif; (2) tingkat efisiensi penerimaan 

pajak reklame dikabupaten Badung dari tahun 2002-2011 rata-rata sebesar 

16,07%. Hal ini berarti bahwa tingkat efisiensinya termasuk dalam kategori sangat 

efisien yaitu kurang dari 60%; (3) prospek penerimaan pajak reklame di 

Kabupaten Badung tahun 2012 adalah Rp 8.709.322.566,- dan pada tahun 2013 

meningkat menjadi Rp 9.412.055.924,- untuk tahun 2014 prospek penrimaan 

pajak reklame adalah sebesar Rp 10.817.502.640,-. 

Astutik, dkk. (2014) meneliti tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) di 

daerah kota Malang. Hasil penelitian menyimpulkan : (1) efektivitas pemungutan 

pajak bumi dan bangunan dilihat dari mekanisme dan prosedur pemungutan pajak 

PBB sudah efektif dimana masyarakat dimudahkan dalam membayar pajak di 

bank dan di kota Malang ada 8 Bank Jatim, adanya penyampaian penyuluhan 

kepada masyarakat melalui media elektronik dan media massa;  serta adanya 

sanksi administrasi berupa denda bila terlambat membayar; (2) tingkat efektivitas 

penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2008 sampai dengan 2012 dikatakan 

sangat efektif dengan rata-rata presentase 106,25%. Dimana efektivitas tertinggi 

terjadi pada tahun 2012 dengan presentase 118,72%. Pada tahun 2008 sebesar 
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102,54%, pada tahun 2009 sebesar 101,83%, pada tahun 2010 sebesar 106,43%, 

dan tahun 2011 sebesar 101,75%. 

Donovan dan Amanah (2015) meneliti tentang strategi pemungutan PBB di 

kota Mojokerto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui kendala-

kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Mojokerto adalah kurangnya 

kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), adanya 

penilaian negatif terhadap aparatur pemunguatan pajak, dan adanya objek pajak 

yang kosong. Dilihat dari data yang diperoleh oleh DPPKA kota Mojokerto 

jumlah penerimaan PBB setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 

2014 DPPKA kota Mojokerto masih kurang optimal dalam mengalokasikan biaya 

untuk memperoleh pendapatan yang menyebabkan menurunnya kontribusi PBB 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Mojokerto. Dimana tingkat efisiensi 

tahun 2014 sebesar 22,09% tidak seefisien pada tahun 2013 yaitu sebesar 19,75%. 

Lohonauman (2016) meneliti tentang efektivitas pemungutan pajak daerah di 

Kabupaten Sitaro. Hasil penlitian menyimpulkan : (1) bahwa selama tahun 

pengamatan 2011-2013 penerimaan pajak daerah sangat efektif terhadap PAD di 

Kabupaten Sitaro; dan (2) rata-rata perkembangan pajak daerah dalam kurun 

waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak 

daerah sebesar 116,33%. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan 

menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro tergolong sangat 

efektif. 

Polii (2014) meneliti tentang efektivitas dan pertumbuhan penerimaan PBB 

serta kontribusinya pada pendapatan daerah di Kota Manado. Hasil penelitian 
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menyimpulkan : (1) tingkat efektivitas PBB Kota Manado cukup efektif karena 

hampir seluruh tahun dari tahun 2008-2012 tingkat efektivitas mencapai kriteria 

yang ditetapka dengan rata-rata presentase sebesar 94,87%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Manado sudah baik dan 

memadai; (2) pertumbuhan pendapatan daerah Kota Manado mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan pendapatan daerah 

berada pada posisi minus atau negatif sebesar -4,70% yang hal ini disebabkan 

karena terjadinya krisis ekonomi global yang membuat pertumbuhan ekonomi 

seluruh dunia mengalami penurunan. Sampai pada tahun 2012 yaitu sebesar 

13,28%. Selanjutnya untuk pertumbuhan PBB mengalami fluktuasi dari tahun ke 

tahun. Untuk tahun 2009 pertumbuhan penerimaannya berada pada 5,01%. Pada 

tahun 2010 pertumbuhan penerimaannya meningkat tajam hingga posisi 21,13%. 

Pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan hingga berada pada posisi 

12,64%. Untuk tahun 2012 kembali turun pada posisi 5,73%. Untuk menentukkan 

meningkat tidaknya pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah tentu harus 

memperhatikan laju inflasi, harga minyak dan juga kurs rupiah pad tahun berjalan. 

Rumengan, dkk. (2016) meneliti tentang efektivitas dan strategi penerimaan 

PBB di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) 

Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2014-2015 dinilai tidak efektif, 

karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang sangat pentingnya 

membayar pajak demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten 

Minahasa Selatan. Proses perencanaan strategi menentukan sistem pembayaran 

yang digunakan. Kedua pelaksanaan strategi, dimana pemerintah melakukan 
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sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya masyarakat membayar pajak 

adalah sebagai salah satu bentuk investasi kepada pemerintah daerah agar mampu 

menyediakan fasilitas umum yang memadai nantinya. Ketiga yaitu proses evaluasi 

dimana pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap penanganan penerimaan 

PBB-P2 di daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Penerimaan PBB-P2 di 

Kabupaten Minahasa Selatan tergolong tidak efektif, hal ini dapat dilihat bahwa 

realisasi penerimaan PBB tidak melampaui target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Walaupun strategi dan standar operasional prosedur (SOP) 

pembayaran dan penagihan PBB-P2 dinilai sudah cukup efektif dalam 

mempermudah para wajib pajak membayar pajaknya dan prosedurnya mudah 

dimengerti oleh para wajib pajak. Dan masih banyaknya lagi para wajib pajak 

yang sering terlambat bahkan tidak membayar pajaknya. 

Utiarahman, dkk. (2016) meneliti tentang efektivitas dan kontribusi PBB di 

Kota Tomohon. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pada 

tahun 2011-2012 pajak bumi dan bangunan yang masih dipungut oleh pemerintah 

pusat dan dilakukan bagi hasil, belum efektif, dan pada tahun 2013 sudah efektif, 

tahun 2014 mengalami peningkatan tingkat efektivitas, kriteria tingkat 

efektivitasnya yaitu sangat efektif pada saat sudah dikelola oleh pemerintah 

daerah namun dari segi nominal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

walaupun keduanya memiliki tingkat kriteria efektivitas yang sangat efektif, pada 

tahun 2015 mengalami penurunan penerimaan. Karena target yang ditetapkan 

tidak diimbangi dengan proses penilaian pajak kembali sehingga tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pajak 

a. Definisi Pajak 

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2009 KUP 

menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Menurut Agoes dan Trisnawati (2014:6) dapat ditarik kesimpulan bahwa : (a) 

pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya; (b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah; (c) pajak dipungut oleh negara baik 

pemerintah pusat maupun daerah; (d) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-

pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, 

dipergunakan untuk membiayai public investment; dan (e) pajak dapat pula 

membiayai tujuan yang tidak budgetair, yaitu fungsi mengatur. 

Pajak juga dapat disimpulkan dengan beberapa poin yaitu : (a) kontribusi; (b) 

wajib; (c) sifat memaksa; (d) orang/badan; (e) manfaat tidak secara langsung; (f) 

untuk kesejahteraan rakyat. 

b. Jenis Pajak 

Menurut Agoes dan Trisnawati (2014:7) jenis pajak dapat dibagi menjadi 

beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya. 
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1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut : 

a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahakn oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib 

Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : pajak pertambahan nilai 

(PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). 

2) Menurut sasaran/objeknya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut : 

a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada 

subjeknya yang dilakukan dengan mencari syarat objektifnya, 

dalam arti keadaan diri WP. Contoh : PPh. 

b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya : PPN, 

PPnBM, PBB, dan Bea Materai (BM). 

3) Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut : 

a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. 

Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, dan BM. 

b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 
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Contohnya : pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan 

restoran, pajak kendaran bermotor, dan PBB. 

c. Sistem pemungutan pajak 

Menurut Pandiangan (2014:11-12) sistem pemungutan pajak dibagi 

menjadi tiga yaitu sebagai berikut : 

1) Self assessment system adalah sistem pemenuhan kewajiban 

perpajakan dimana WP melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan 

sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem 

pemungutan pajak self assessment system itu sendiri juga dibagi lagi 

menjadi dua  jenis yaitu : 

a) Full self assessment system adalah sistem pemenuhan kewajiban 

perpajakan dimana WP dengan kesadaran sendiri serta sukarela 

(voluntary compliance) melaksanakan sendiri kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan data serta informasi yang ada 

padanya dan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

b) Semi self assessment system adalah sistem pemenuhan kewajiban 

perpajakan dimana WP melaksanakan sendiri kewajiban 

perpajakannya karena adanya surat himbauan atau sarana informasi 

lainnya atas data dan informasi WP yang diperoleh atau diberikan 

oleh otoritas perpajakan (kantor pajak). 

2) Official assessment system adalah sistem pemenuhan kewajiban 

perpajakan dimana WP melaksanakan kewajiban perpajakannya 

setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak). 
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3) Withholding system adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan 

dimana pelaksana kewajiban perpajakan WP dilakukan oleh pihak lain 

(pihak ketiga) karena adanya transaksi antara WP dan pihak lain 

tersebut. 

2. Pajak Daerah 

Pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang 

merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, bahwa pajak 

daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keprluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (pasal 2) pajak daerah dibagi 

menjadi dua jenis dan beberapa objek pajak yaitu : 

 Pajak provinsi, yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik 

nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 

pajak air permukaan, dan pajak rokok. 

 Pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral 

bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 

bururng walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 

3. Pajak Bumi dan Bangunan 

a. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan 
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan 

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat 

kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu 

bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut 

menentukan besarnya pajak. 

b. Objek Pajak 

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”: 

- Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada 

dipedalaman serta laut wilayah Indonesia 

Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll. 

- Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada 

tanah dan atau perairan. 

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, 

pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, 

fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan 

minyak lepas pantai, dll. 

Dimana cara mendaftar objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu orang 

atau badan yang menjadi subjek pajak PBB harus mendaftarkan objek pajaknya 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut dengan 

menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia 

gratis di KPP atau KP2KP setempat. 



14 
 

c. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB 

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang : 

1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendididkan dan kebudayaan nasional yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Seperti masjid, 

gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-

lain. 

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya 

dengan itu. 

3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 

belum dibebani suatu hak. 

4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik. 

5) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata : 

 Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau; 

 Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau; 

 Memiliki bangunan, dan atau; 

 Menguasai bangunan, dan atau; 

 Memperoleh manfaat atas bangunan. 
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2) Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar 

pajak. 

e. Dasar Pengenaan PBB 

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP 

ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan 

pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan : 

1) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 

secara wajar; 

2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya 

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya; 

3) Nilai perolehan baru; 

4) Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti. 

f. Dasar Perhitungan PBB 

Pajak bumi dan bangunan mempunyai dasar perhitungannya adalah Nilai Jual 

Kena Pajak (NJKP), besarnya presentase NJKP adalah sebagai berikut ini : 

 Objek pajak perkebunan adalah sebesar 40% 

 Objek pajak kehutanan adalah sebesar 40% 

 Objek pajak pertambangan adalah sebesar 40% 

 Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): 

- Apabila NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ≥ Rp 1.000.000.000,- 

adalah sebesar 40%. 

- Apabila NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ˂ Rp 1.000.000.000,- 

adalah sebesar 20%. 
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g. Tarif PBB 

Tarif pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang ditetapkan yaitu sebesar 

0,5%. 

h. Rumus perhitungan PBB 

Jadi rumus perhitungan untuk PBB ialah sebagai berikut : 

 Rumus perhitungan PBB = Tarif × NJKP 

- Jika NJKP = 40% × (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB 

 = 0,5% × 40% × (NJOP-NJOPTKP) 

 = 0,2% × (NJOP-NJOPTKP) 

- Jika NJKP = 20% × (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB 

 = 0,5% × 20% (NJOP-NJOPTKP) 

= 0,1% × (NJOP-NJOPTKP) 

i. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

Dimana batas besarnya NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) 

untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan 

ketentuan : 

 Setiap Wajib Pajak (WP) memperoleh pengurangan NJOPTKP 

sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak. 

 Apabila Wajib Pajak (WP) mempunyai beberapa objek pajak, maka 

yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak 

yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak 

lainnya. 
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4. Pendapatan Asli Daerah 

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 

ayat 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjunya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain pendapatan asli 

daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala 

potensi yang ada pada daerah tersebut dan sifatnya dapat dipaksakan karena 

adanya peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

menyatakan bahwa, pendapatan asli daerah terdiri atas Pajak Daerah, Hasil 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-

lain PAD yang sah. 

5. Efektivitas 

Menurut Mardiasmo (2002:4) pengertian efektivitas ialah tingkat pencapaian 

hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas 

merupakan perbandingan outcome dengan output. 

Menurut Mardiasmo (2002:132) pengertian efektivitas pada dasarnya 

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang 

harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Indikator 

efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari 
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keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar 

kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

Efektivitas menurut Halim (2004:129) menyatakan efektivitas 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill 

daerah. 

Pengukuran efektivitas menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas adalah 

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan dengan efektif . hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas 

tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, 

boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang 

telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan 

telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dimana rumus dari efektivitas ialah sebagai berikut : 

 

 Efektivitas PBB =  
                                            

                                         
 × 100% 
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6. Efisiensi 

Menurut Mardiasmo (2002:4) efisiensi adalah pencapaian output yang 

maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk 

mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang 

dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. 

Pengertian efisiensi menurut Mardiasmo (2002:132) berhubungan erat 

dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang 

digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien 

apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan 

sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator 

efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit 

organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yyang 

dihasilkan. Indikator  tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan 

menjadi keluaran ( yaitu : efisiensi dari proses internal). 

Pengukuran efisiensi menurut Mardiasmo (2002:133) efisiensi diukur dengan 

rasio antara output dan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka 

semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. 

Dimana rumus efisiensi sebagai berikut : 

 

 Efisiensi =  
                                        

                                            
 × 100% 

 

Dalam pengukuran kinerja, efisiensi dapat dibagi menjadi dua : 
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 Kontribusi =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐵𝑢𝑚𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

 Efisiensi alokasi, yang terkait dengan kemampuan mendayagunakan

sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.

 Efisiensi teknis atau manajerial, yang terkait dengan kemampuan

mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

7. Kontribusi

Menurut kamus ekonomi (Guritno 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang 

diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian 

tertentu atau bersama. Dimana rumus kontribusi adalah : 


