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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

  Bisma & Susanto (2010), menggunakan variable realisasi 

pendapatan dan target pendapatan untuk mengukur efektivitas, sedangkan 

untuk efisiensi menggunakan variable pengeluaran pendapatan dan 

pendapatan. Alat analisis menggunakan rumus efektivitas dan rumus efisiensi. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa Selama periode tahun anggaran 2003-

2007 tingkat efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan 

Sangat Efektif dengan tingkat efektivitas diatas 100 %, karena efektivitas 

pendapatan daerah tahun anggaran 2003-2007 diperoleh rata-rata sebesar 

102,14 , sedangkan untuk efisiensinya selama periode tahun anggaran 2003-

2007, tingkat efisiensi dari belanja daerah Provinsi NTB memiliki 

kecenderungan Tidak Efisien, dengan tingkat efisiensi di atas 100 %, yaitu 

109,93 %. 

  Rondonuwu, dkk (2015), variable yang digunakanadalah 

pengeluaran rutin daerah, realisasi penerimaan, dan target penerimaan.Alat 

analisis data menggunakan rumus efesiensi dan rumus efektivitas. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa tingkat efektifitas pengelolaan keuangan 

daerah di tahun 2010 merupakan tahun terbaik dimana tingkat efektivitas 

mencapai 134,27% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 83,22 %. Tingkat 
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efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2010-2014 pada 

presentase 94,13% dan dikatakan kurang efisien. 

  Yunianti(2015), variabel yang digunakan adalah Total Realisasi 

Belanja Daerah, Total Realisasi dan Pendapatan Daerah untuk mengukur 

tingkat efisiensi sedangkan untuk mengukur tingkat efektivtas menggunakan 

Target PADes dan Realisasi PADes. Alat analisisnya menggunakan rumus 

efisiensi dan efektivitas.. Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan 

efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapat 

disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki 

kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang 

efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-

rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja 

keuangan tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu 

dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75. 

Relevensi / Hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah : 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-

sama menggunakan rumus Efektivitas dan efisiensi tentang pendapatan 

pemerintah dan pengeluaaran pemerintah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama 

adalah variable penelitiannya, untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini 

realisasinya menggunaka total pendapatan PAD yang ada pada Laporan 

Realisasi APBD sedangkan untuk Targetnya menggunakan total pendapatan 
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PAD yang ada pada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

sedangkan untuk mengukur efisiensi dalam penelitian ini menggunakan total 

belanja pemerintah daerah yang ada pada Laporan Realisasi APBD dan total 

pendapatan yang ada pada Laporan Realisasi APBD. Perbedaan kedua adalah 

lokasi penelitian, penelitian ini berada di Kabupaten Malang dan Kota 

MalangJawa Timur. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Efektivitas 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana 

rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, 

semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara 

atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Menurut Sondang & Othenk (2014:24), efektivitas adalah 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 

yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 

barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.Jika 

hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat (2008:92), 

efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 
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menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua 

tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari 

anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang 

dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang 

dinyatakan dengan hasil yang dicapai. 

2. Efisiensi 

 Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output 

yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan 

operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja 

tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan danayang 

serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara 

masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang 

dihasilkan Mardiasmo (2009:132).  

 Efesiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan 

sesuatu dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Efisiens 

juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu 

cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu 

dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, 

tenaga dan biaya. 

 



10 
 

 
 

2. Ukuran Efektivitas 

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah 

dicapai. Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target 

sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan 

efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang 

didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu 

diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat efektivitas. 

Ukuran efektivitas bermacam-macam, antara lain : 

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. 

Ballachey dalam Danim (2012:119-120), menyebutkan indikator 

efektivitas sebagai berikut : 

a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan 

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, 

program atau kegiatan.Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan 

(ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha dengan 

hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya. 

b. Tingkat kepuasan yang diperoleh 

Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah 

atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu). 

c.  Produk kreatif  

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang 

nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan. 

 



11 
 

 
 

d. Intensitas yang akan dicapai  

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, 

dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. 

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektivitas harus dilihat dari 

perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang 

diperoleh, Penciptaan hubungan kerjayang kondusif serta adanya rasa 

saling memiliki yang tinggi.Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan 

berarti berlebihan. 

Makmur (2011:7-9), mengungkapkan indikator efektivitas dilihat 

dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut : 

a. Ketepatan waktu  

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu 

kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat 

berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan 

waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

b. Ketepatan perhitungan biaya  

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak 

mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan 

pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan 

dengan baik.Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya 

merupakan bagian daripada efektivitas. 
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c. Ketepatan dalam pengukuran  

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan 

sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi. 

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.  

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga 

bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat 

menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara 

yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang 

baik dan jujur. 

e. Ketepatan berpikir  

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan 

yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk 

kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.  

f. Ketepatan dalam melakukan perintah. 

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh 

kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan 

perintah yang jelasa dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah 

yang diberikan tidak dapat dimengeri dan dipahami maka akan 

mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.  

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan  

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan 
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yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas 

pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka 

panjang.  

h. Ketepatan ketepatan sasaran  

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu 

maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas 

organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu 

kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan 

itu sendiri. 

Berdasarkan uraian indikator efektivitas oleh Makmur di atas 

intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target 

atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Sedangkan Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005:65), 

menggungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan 

indikator efektivitas sebagai berikut : 

a.  Pencapaian tujuan  

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian 

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam 
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arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub indikator, yaitu 

: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. 

b.  Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan 

pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

c.  Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya.Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan 

program dengan keadaan di lapangan. 

3.  Ukuran Efisiensi 

Efisiensi adalah sebuah ukuran dalam membandingkan antara 

rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan 

atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya Mulyamah (2004:3). 

Efisiensi mempunyai pengertian yang 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). 
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a.  Efisiensi Teknis 

Efisiensi teknis merupakan suatu ukuran yang membandingkan antara 

keluaran (output) dan masukan (input), atau jumlah yang dihasilkan 

dari sejumlah input yang digunakan Permono dan Darmawan (2000), 

dalam Suseno (2008). Efisiensi merupakan perbandingan antara output 

dan input yang berhubungan dengan tercapainya output maksimum 

dengan sejumlah input tertentu, yang berarti jika rasio output-input 

semakin besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. 

b. Efisiensi Biaya 

Efisiensi dengan pendekatan biaya adalah mengukur sejauh mana biaya 

yang dikeluarkan oleh suatu unit ekonomi atau perusahaan untuk 

mendapatkan hasil (keluaran) tertentu yang diharapkan, sehingga dapat 

dibuat perbandingan diantara kedua variabel tersebut. Dalam 

Sumarjono (2004), efisiensi akan tercapai ketika pendapatan marjinal = 

biaya marjinal. 

4. APBD  

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian 

sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah 

dalam waktu satu tahun.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2017 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah 

daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah: 
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a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

pasal 25 yang berbunyi: Kepala Daerah mempunyai tugas dan 

wewenang, menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang 

APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 4 yang berbunyi: 

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi didanai APBD. APBD harus disusun Pemerintah Daerah 

setiap tahun, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah: 

1) Gubernur dan perangkatnya yang memerintah daerah propinsi. 

2) Walikota dan perangkatnya yang memerintah daerah kota (dulu 

disebut Kotamadya). 

3) Bupati dan perangkatnya yang memerintah daerah kabupaten. 

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta 

Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD. 

 APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya 

APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang 

apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja 

yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai 

pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan 

dapat dihindari. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pasal 66, 

APBD memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Otorisasi 

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah 

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan. 

b. Fungsi Perencanaan 

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah 

daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

c. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai 

(mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah 

sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

d. Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan 

dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber 

daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

e. Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus 

memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

 Menjalankan dan membiayai pemerintahan daerah tentu 

dibutuhkan sebuah anggaran yang mampu menggerakkan fungsi tersebut. 

Disinilah peran penting akan adanya sumber-sumber pendapatan daerah, 
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dimana pemerintah daerah harus mampu melihat dan mengolah sumber-

sumber daya ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat daerah. Agar dalam 

proses pengolahan dan pengaturan bisa berjalan dengan baik dan terarah, 

maka terdapat sebuah peraturan pemerintah yang berlaku dan memiliki 

kekuatan hukum, dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan berbagai 

hal  tentang pelaksanaan, peraturan khusus, dan menjelaskan tentang 

sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara sah, 

sumber pendapatan daerah yang sah menurut undang-undang antara lain : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan 

asli daerah disefinisikan sebagai pendapatan yang diperolah daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, 

laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. 

Menurut Fauzan (2006:274), pendapatan asli daerah adalah sebagai 

sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui 

beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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Menurut Mardiasmo (2002:146)"Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapata asli daerah yang disahkan". 

Menurut Halim (2008:241), yang mengemukakan bahwa 

pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah. 

Yani (2002:52), juga menyebutkan bahwa pendapaatn asli daerah 

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dapat disimpulkan bahwa PAD atau Pendapatan Asli Daerah 

merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan 

kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri, dimana dalam 

proses pengambilan atau pemungutan tersebut diatur dalam peraturan 

daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V 

nomor 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari: 

1). Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah Yani (2002:52). 

2). Retribusi Daerah 

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.Siahaan (2005:6). 

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, 

devisien dan penjualan saham milik daerah Widjaja (2007:110). 

4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

b) Jasa giro. 

c) Pendapatan bunga 

d) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemeritah (Pasal 6 

Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004). 

 

 

 b. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan pelaksanaan dan penetapannya harus terdapat 

peraturan dan hukum didalamnya. Disinilah letak pentingnya pada 

dasarnya adalah bagian dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Negara), sehingga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang perimbangan, dimana didalamnya berisi tentang upaya untuk 

menciptakan suatu sistem perimbangan yang lebih proporsional, adil, 

transparan, dan demokratis berdasarkan atas pembagian kewajiban dan 

kewenangan dalam pemerintahan, yang dimaksudkan dengan 

pembagian ini adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Pengertian tentang dana perimbangan telah diatur melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, 

dimana dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana perimbangan 

adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan 

pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 

yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan 

pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian 

otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin meningkat dan 

mengalami perbaikan. 

 c. Pinjaman Daerah 

Tata cara yang mengatur tentang pinjaman daerah telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dimana dalam undang-undang 

ini menjelaskan tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan pinjaman, 

pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengajukan pinjaman 

dari sumber dalam negeri maupun dari luar negeri, dimana dalam 

proses pelaksanaan pengajuan tersebut harus melalui persetujuan 
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pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam 

merencanakan dan mengatur besarnya pembiayaan yang bisa 

dikeluarkan. 

Kemudian proses lebih lanjut mengenai pinjaman daerah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 yang memuat ketentuan 

mengenai sumber dan jenis pinjaman daerah. Dalam undang-undang 

tersebut juga mengatur mengenai penggunaan pinjaman daerah dan 

persyaratan pinjaman daerah termasuk menentukan batas maksimum 

pinjaman daerah hingga batas maksimum jangka waktu pinjaman 

daerah.Melakukan pinjaman daerah perlu diketahui juga beberapa hal 

mengenai larangan penjaminan, prosedur pinjaman daerah, pembayaran 

kembali pinjaman daerah, pembukuan dan pelaporan, dan ketentuan 

peralihan. 

 d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah 

daerah, disana disebutkan jika sumber pendapatan daerah diperoleh dari 

lain-lain pendapatan yang sah. Memang tidak dijelaskan secara spesifik 

apa saja yang termasuk dalam kategori jenis pendapatan ini, namun 

dapat digaris bawahi bahwa selama masih memenuhi unsur hukum dan 

dapat dipertanggung jawabkan, maka apapun jenis sumber tersebut 

dapat dikategorikan dalam jenis ini. Umumnya yang termasuk dalam 

sumber jenis pendapatan ini adalah dana darurat dan hibah yang 
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merupakan penerimaan dari daerah lain, baik itu mencakup provinsi, 

kabupaten, maupun kota. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar Bagan 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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