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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Prameka (2012) meneliti tentang “Kontribusi Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Malang”, Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

Jenis penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja 

Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam mengelola keuangan 

daerahnya, dan menerapkan konsep perhitungan rasio kontribusi, dan rasio 

efektifitas yaitu dengan menghitung kedua rasio dari tiap pos-pos dalam 

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 s/d 

2011. Sifat penelitian ini adalah replikatif. 

Faisal K (2007) meneliti tentang “Analisis Kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah (DISPENDA) Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi 

Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota 

Ambon”. Peneliti ini menggunakan Penelitian bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau melukiskan secara 

sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Selain itu peneliti tersebut juga 

menggunakan Analisis rasio keuangan untuk menganalisis kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah terhadap laporan pertanggung jawaban 

APBD, analisis rasio keuangan tersebut adalah rasio efektifitas, rasio 

efisiensi, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi. 
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Dengan demikian peneliti ini dapat mengetahui kinerja Pemerintah Daerah 

Kota Ambon dalam pengelolaan keuangan daerahnya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini lebih kepada kinerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) 

Kota Malang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sedangkan peneltian sebelumnya adalah selain tempat yangberbeda juga 

lebih kepada kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. 

B. Landasan Teori 

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari 

sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 

pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu 

komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur 

dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan 

bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur 

dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat 

dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. 

Sementara itu menurut Siahaan (2005: 15), Pendapatan Asli 

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipunggut 

berdasarkan perturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, PAD meliputi: 
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1. Pajak Daerah; 

2. Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum 

(BLU) daerah; 

3. Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba 

dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. 

B. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu 

(UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah 

berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga 

yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain 

pendapatan yang sah. 

 Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem 

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan 

bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan 

desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 

daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004). 

 Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah 

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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 Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi 

daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. 

 Adapun sumber-sumber pendapatan asli  daerah menurut Undang-

Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu : 

1.      Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 

a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 

badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang 

dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu 

pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan 

sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. 

b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 

atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah 

mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada 

imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak 

membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya 

tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah 

pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 
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c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan 

pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang 

berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran 

belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah 

yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, 

maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang 

bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, 

menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan 

perekonomian daerah. 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan 

yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli 

daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah 

mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam 

kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau 

memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. 

2.        Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, 

perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri 

atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 
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3.       Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari 

sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

C. Pengertian Pajak Daerah 

 Pajak Daerah Menurut Sunarto (2005:15) “Pajak daerah 

merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintaha daerah, baik provinsi 

maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan 

pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam 

APBD”. Menurut Sunarto (2005:15) dari segi kewenangan 

pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua 

yakni: 

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. 

2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten dan kota 

 Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang 

yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak 

daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian 

kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. 

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus 

tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. 

 Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jenis-

jenis pajak daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 
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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 

D. Pengertian Retribusi Daerah 

  Menurut Yani (2009:63) : Retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

E. Objek Dan Golongan Retribusi Daerah 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 

menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh 

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa 

tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan 

objek retribusi. 

1. Objek Retribusi Daerah 

 Objek dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan 

terdiri dari: 



13 
 

1. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. 

2. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah 

Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

3. Jasa Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

2. Golongan Retribusi Daerah 

 Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu 

A. Retribusi Jasa Umum 

Objek retribusi ini beupa pelayanan yang disediakan 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi 
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Daerah adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan 

mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 

kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jenis ini 

misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan 

Kebersihan, Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemerikasaan 

Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cek Peta, dan Retribusi 

Pengujian Kapal Perikanan. 

B. Retribusi Jasa Usaha 

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjeknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran 

penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana 

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis 

yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, 

Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat 

Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, 

Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Penyedotan Kakus, 
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Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan 

Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi 

Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, 

dan Retribusi Penjualan Produksi Limbah. 

C. Retribusi Perizinan Tertentu 

Objek retribusi ini yaitu kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Prinsip dan 

sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan 

pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

 

F. Dasar Hukum Retribusi Daerah 

1. Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004:179) beberapa ketentuan 

lain tentang retribusi sebagai berikut: 

a) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, 

yang menjelaskan bahwa retribusi ditetapkan dalam peraturan 

daerah tentang retribusi daerah. Peraturan daerah tentang 
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retribusi daerah ini diundangkan dalam lembaran daerah yg 

bersangkutan. 

b) Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut  

Hal ini dimaksudkan agar retribusi daerah yang telah 

ditetapkan bila suatu saat bertentangan atau tidak sesuai 

dengan kondisi yang ada, maka dapat ditinjau kembali 

pelaksanaannya. 

c) Peraturan Daerah tentang retribusi daerah sekurang-kurangnya 

mengatur ketentuan mengenai: 

1. Nama, objek dan subjek retribusi 

2. Golongan retribusi 

3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan 

4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya 

tarif retribusi 

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi 

6. Wilayah pemungutan 

7. Tata cara pemungutan 

8. Sanksi administrasi 

9. Tata cara penagihan 

10. Tanggal mulai berlakunya 

d) Peraturan Daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan 

mengenai: 

1. Masa retribusi 
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2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan 

dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau 

sanksinya 

3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yg kadaluarsa 

e) Sosialisasi peraturan retribusi. 

Peraturan Daerah untuk retribusi yang tergolong dalam 

retribusi perijinan tertentu harus lebih dahulu disosialisasikan 

dengan masyarakat sebelum ditetapkan. 

Ketentuan tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi 

peraturan daerah sebagai mana dimaksud dalam ayat (5) yang 

ditetapkan oleh kepala daerah 

2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

a. Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

memberikan hak kepada daerah untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 

2001 tentang retribusi daerah. 

G. Asas-Asas Retribusi Daerah 

  Asas pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan 

keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970.05-442 Tanggal 16 
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Desember 1980 tentag Manual Administrasi Pendapatan Daerah 

(MAPENDA) adalah sebagai berikut (Keputusan Menteri Dalam 

Negeri): 

1. Asas Keadilan 

2. Asas Yuridis 

3. Asas Ekonomi 

4. Asas Finansial 

Penjelasan atas asas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Asas Keadilan 

Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 

tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil baik dalam peraturan 

perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. 

2. Asas Yuridis 

Pemungutan retribusi daerah harus didasarkan atas hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan hukum 

adalah memberikan jaminan untuk negara dan warga masyarakat. 

3. Asas Ekonomi 

Sesuai dengan fungsi mengatur maka retribusi tidak boleh 

mengganggu jalannya perekonomian. 

4. Asas Finansial 

Sesuai dengan fungsi budgetair, maka biaya untuk memungut dan 

pengenaan retribusi diusahakan sekecil mungkin sehingga 

diharapkan dapat menutupi pengeluaran daerah. Pengenaan 
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retribusi harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi wajib bayar, 

sehingga retribusi tersebut dapat dibayar sesuai dengan besarnya 

beban yang dapat dijangkau wajib bayar pada umumnya. 

H. Fungsi Pemungutan Retribusi Daerah 

  Fungsi pemungutan retribusi daerah pada prinsipnya 

berfungsi tunggal, yaitu fungsi budgetair, pemungutan retribusi daerah 

sebagai alat untuk mengisi kas daerah yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan Pemerintah dan pemungutan retrebusi. Menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 

tentang retribusi, retribusi yang dipungut oleh Daerah sebagai berikut: 

a. Jenis Retribusi Umum 

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha 

c. Jenis Retribusi Perijinan Tertentu 

I. Kinerja 

1. Definisi Kinerja 

 Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran 

dari suatu proses Nurlaila, (2010:71). Menurut pendekatan perilaku 
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dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu 

yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang 

melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165). 

 Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan 

antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 

2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 

sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22). 

 Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 

2005:50). 

 Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan 

bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan 

kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

 Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 

1999:15). Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja 

dengan tingkah laku. Sebgai tingkah laku, kinerja merupakan 
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aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas 

organisasi yang dibebankan kepadanya. 

 Sedangkan menurut Kusriyanto (2005: 9) kinerja adalah 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

per satuan waktu (lazimnya per jam). Gomes, (2005: 9) 

mengemukakan definisi kinerja sebagai ungkapan seperti output, 

efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. 

Sedangkan Menurut Mangkunegara (2005: 9), kinerja karyawan 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi 

kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan 

untuk menilai hasil kerja bawahannya. Menurut Mengginson, 

(2005: 10), penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah 

suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah 

seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya. Sikula (2005: 10) mengemukakan bahwa 

penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari 

pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. 
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Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas 

atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu barang. 

Menurut Handoko (2001: 235), penilaian prestasi kerja 

(performance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-

organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. 

Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia 

dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang 

pelaksanaan kerja mereka. 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah 

penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil 

pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga 

untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan 

tanggapan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar 

untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan 

penentuan imbalan. Tujuan dari penilaian prestasi kerja (kinerja) 

adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi 

dari SDM organisasi. 

2. Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja atau indikator kinerja utama (IKU) (key 

performance indicators, KPI) adalah metrik finansial ataupun non-

finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi 

menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. 
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KPI digunakan dalam intelijen bisnis untuk menilai keadaan kini 

suatu bisnis dan menentukan suatu tindakan terhadap keadaan 

tersebut. KPI sering digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas 

yang sulit diukur seperti keuntungan pengembangan 

kepemimpinan, perjanjian, layanan, dan kepuasan. KPI umumnya 

dikaitkan dengan strategi organisasi yang contohnya diterapkan 

oleh teknik-teknik seperti kartu skor berimbang (BSC, balanced 

scorecard). 

 Menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance 

indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk 

mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses 

atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan 

organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria 

yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan 

organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.  

 Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan 

dengan ukuran kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, 

meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, 

terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada 

penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya 

hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya 

cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria 

kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, 
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sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan 

ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat 

ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. 

 Sementara itu, untuk mengetahui optimal atau tidaknya 

suatu kinerja dapat dilihat dari indikator-indikator yang timbul dan 

yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut. Dwiyanto (2006: 

50-51) mengemukakan bahwasanya ada lima indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja yaitu: 

a. Produktivitas, bahwa produktivitas tidak hanya mengukur 

tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. 

Dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan 

output. 

b. Kualitas layanan, maksudnya bahwa kualitas dari pelayanan   

yang diberikan sangat penting untuk dipertahankan. 

c. Responsivitas, maksudnya bahwa birokrasi harus memiliki 

kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 

menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

d. Responsibilitas, maksudnya bahwa pelaksanaan kegiatan harus 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 

benar dan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit maupun yang 

implisit. 
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e. Akuntabilitas, maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang 

dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan 

sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. 

3. Pengukuran Kinerja 

 Penilaian kinerja merupakan hal yang esensial bagi 

perusahan. Untuk memenangkan persaingan global yang semakin 

ketat ini, kinerja sebuah organisasi haruslah mencerminkan 

peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya. Dewasa ini 

pengukuran kinerja secara finansial tidaklah cukup mencerminkan 

kinerja organisasi sesungguhnya, sehingga dikembangkan suatu 

konsep Balanced Scorecard. Konsep Balanced Scorecard 

mengukur kinerja suatu organisasi dari empat perspektif yaitu 

perspektif finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis 

internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Konsep 

Balanced Scorecard ini pada dasarnya merupakan penerjemahan 

strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam 

jangka panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara 

berkelanjutan. 

 Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi 

menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, 

dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali 

membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan 
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tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan 

mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk 

meningkatkan kinerja secara umum. 

 pengukuran kinerja (performance measurement) adalah 

suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan 

sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi 

atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 

barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan 

jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh 

pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan 

maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai 

tujuan (Robertson, 2002).  

 Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja 

merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target 

tertentu  yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker 

(2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu 

alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simons (2000) 

menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam 

memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara 

membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan 

strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat 

yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian 
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pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi 

sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

J. Otonomi Daerah 

  Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

  Dalam penerapan otonomi daerah terdapat asas-asas yang 

menjadi pedoman pelaksanaannya. Tiga asas dalam pelaksanaan 

otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan.  

a . Asas Desentralisasi  

         Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Asas Dekonsentrasi  

         Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 

pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
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c. Asas Tugas Pembantuan  

          Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 

pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada 

kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota 

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Pasal 1 UU No. 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) Sebagai negara kesatuan 

yang menerapkan sistem desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan 

peme-rintahan, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

          Penerapan otonomi daerah bertujuan mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyara-kat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masya-rakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

  Sementara itu otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai 

tiga aspek, yaitu : 

1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. 

2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan 

ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada 

dalam satu kerangka pemerintahan nasional. 
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3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari 

biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan 

kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber 

pembiayaan sendiri. 

  Sedangkan yang dimaksud dengan hak dalam pengertian 

otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur 

rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiyaan serta 

perangkat pelaksanaannnya. Sedangkan kewajban harus mendorong 

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya 

wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk 

berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan 

sendiri serta mengelola keuangan sendiri. 

 Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa 

undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah 

mempunyai arti bahwa daerah harus mampu : 

1) Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan 

melaksanakan kebijaksanaan sendiri. 

2) Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan 

pelaksanaannya. 

3) Menggali sumber-sumber keuangan sendiri. 

4) Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana 

dan prasarananya. 
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 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah 

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah : 

a. Mencegah pemusatan kekuasaan. 

b. Terciptanya pemerintahan yang efesien. 

c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di 

daerah masing-masing. 

 Tujuan utama otonomi daerah adalah : 

a. Kesetaraan politik ( political equality ). 

b. Tanggung jawab daerah ( local accountability ). 

c. Kesadaran daerah ( local responsiveness ) 

  Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi 

pemerintahan, pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi 

kepentingan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan ide hakiki yang 

terkandung dalam konsep otonomi, maka Sarundajang (2002) juga 

menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 

aspek sebagai berikut : 

1. Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan 

aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan 

daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan 

nasional; 

2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

pemerintahan; 
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3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta 

menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya 

pemberdayaan masyarakat untuk mandiri; 

4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan 

pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya 

kesejahteraan rakyat.  

 Prinsip otonomi daerah adalah : 

a. Untuk terciptanya efesiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan. 

b. Sebagai sarana pendidikan politik. 

c. Sebagai persiapan karier politik. 

d. Stabilitas politik. 

e. Kesetaraan politik. 

f. Akuntabilitas politik. 

K. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah 

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 33 thn 2004 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 25 thn 1999 tentang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 34 thn 2000 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 thn 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retrebusi Daerah. 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan 

Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah. 

Undang-Undang Otonomi Daerah mendorong Pemerintah Daerah 

untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimilikinya 

dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri. 

Kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan pada daerah antara 

lain, kewenangan mengelola sumber daya nasional yang tersedia di 

wilayah dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan 

sesuai dg Undang-Undang. 

 


