
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah 

menggantikan  pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang mengatur  penyelenggaraan Pemerintah yang bersifat 

otonom serta mengatur tentang Pemerintahan Daerah Didalamnya termasuk 

partisipasi, dan otonomi daerah. Selanjutnya dengan telah diberlakukannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga 

Teknis Daerah dan Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bertolak dari hal 

tersebut yang merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

untuk membentuk sebuah lembaga pelayanan yang berada pada satu atap. 

Sumber penerimaan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam 

setiap kegiatan yang menunjang pelaksanaan pemerintahan. Sesuai dengan pasal 285 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur 

pendapatan, belanja, dan pembiyaan daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber 

Pendapatan Daerah untuk pelaksanaan Desentralisasi adalah terdiri dari : Pajak 
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daerah, Restribusi  daerah,  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

Lain – lain PAD yang sah. 

Dalam hal ini selaku tugas dan wewenang dari Badan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) dalam melaksanakan pelayanan public 

dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal. Dengan kata lain Badan 

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) juga ikut 

melaksanakan desentralisasi tersebut, yang juga berpengaruh terhadap peningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang 

mengatur kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dengan cara mengembangkan 

dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan 

otonomi daerah serta menggali potensi yang ada di daerah tersebut. 

 Dalam Negara kita kedudukan dan peran Badan Pemerintahan sangat 

diharapkan, demikian juga halnya dengan Badan Pemerintahan di Rokan Hulu yang 

salah satunya Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) 

Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. 

Dengan dijalankannya tugas dan fungsi secara efektif dari Badan 

Pemerintahan tersebut maka diharapkan permasalahan yang ada dapat 

terselesaikan.Efektifitas kinerja pemerintahan tersebut juga dapat mrningkatkan 

pendapatan asli derahnya.Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 

(BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau juga mempunyai kaitan dan peran 
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dalam keberhasilan dan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu karena ikut 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Adapun sumber yang dapat digali potensinya untuk meningkatkan Pendapatan 

bagi daerah telah diatur dalam pasal 285 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, yang terdiri dari : 

1. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 

1. Pendapatan asli Daerah meliputi: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 

2. pendapatan transfer; dan 

3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

B.  Pendapatan transfer meliputi: 

1. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 

a. dana perimbangan; 

b. dana otonomi khusus; 

c. dana keistimewaan; dan 

d. dana Desa. 

e. transfer antar-Daerah terdiri atas: 

f. pendapatan bagi hasil; dan 

g. bantuan keuangan 

Daerah dituntut untuk dapat mandiri dalam mengurus rumah tangga 

sendiri.Untuk itu dituntut kemampuan daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan 

asli daerah, guna membiayai pengeluaran-pengeluaran kebutuhan daerah. 
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Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh  Santoro Broto Diharjo (1984 : 

25) bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan pemerintah dalam 

pembangunan daerah yang merupakan ukuran dari kemampuan suatu daerah untuk 

membiayai daerahnya, oleh karena itu, perlu adanya usaha-usaha atau upaya-upaya 

untuk meningkatkan pendapatan asli daerah”. 

Capaian kinerja dilakukan atas capaian sasaran kerja yang dipengaruhi oleh 

pelaksanaan kegiatan. Sasaran kerja tersebut tercantum dalam Perjanjian Kinerja. 

Perjanjian kinerja BPTPPM adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

Bupati Rokan Hulu kepada Kepala BPTPPM untuk melaksanakan program dan 

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, 

maka dalam menetapkan indikator kinerjanya BPTPPM tidaklah terlepas dari apa 

yang menjadi tujuan dan sasarannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPTP2M 

Kabupaten Rokan Hulu menjabarkannya kedalam 10 indikator. Indikator tersebut di 

buat sebagai penanda pencapaian sebuah rencana. 

Capaian sasaran ini diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang 

dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 

sebagai berikut. 
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Tabel 1.1.  Capaian Sasaran Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Penanaman Modal 

 

Sumber Data : Kantor (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 

Berdasarkan tabel 1.1. diatas, terlihat 10 (sepuluh) indikator kinerja utama, 

terlihat bahwa 4 indikator melebihi (100,00%) dikategorikan "sangat berhasil", ada 4 

indikator kurang dari (100.00%) namun ke empat indikator tersebut sudah bisa 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN 

 1. Indeks kepuasan 

masyarakat 
% 82 % 83 % 101.00 

2. persentase izin yang waktu 

penerbitannya lebih cepat 

dari ketentuan SOP 

Izin 2100 izin 97,60 % 97.60 

3. Jumlah aparatur yang telah 

memiliki sertifikat 
Orang 36 42 116.66 

4. Persentase perizinan yang 

diselenggarakan 
Izin 62 55 88.70 

5. Persentase izin yang 

diterbitkan 
Izin 2100 izin 1873 89.19 

6. Tersedianya sistem 

informasi penanaman 

modal 

% 100 % Tersedia 100.00 

7. Jumlah Investor yang 

masuk melalui  promosi 

investasi di dalam dan Luar 

negeri, nilai investasi PMA 

dan PMDN 

Investor 6 3 50.00 

8. Jumlah perusahan yang 

menyampaikan laporan 

kegiatan penanaman modal 

( LKPM ) tepat waktu 

Laporan 10 21 210.00 

9. Jumlah koordinasi yang 

baik antar lembaga dalam 

pelaksanaan PMDN dan 

PMA 

Koordinasi 1 0 0 

10. Jumlah koordinasi dan 

kerjasama di bidang 

penanaman modal dengan 

instansi pemerintahan dan 

dunia usaha 

Koordinasi 1 0 0 
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dikatakan berhasil karena  perentase dari ke empat indikator tersebut sudah hampir 

mendekati 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja di Badan 

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya  sudah bisa dikatakan baik, karena melihat 

bahwa hampir tercapainya ke sepuluh indikator kinerja tersebut. 

Tabel 1.2.  Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja  Tahun Sebelumnya 

No Indikator Kinerja Utama 
Hasil 

2014 

Hasil 

2015 

% 

Capaian 

Tercapai 

/Tidak 

Hasil 

S.D 

2015 

 1. Indeks kepuasan masyarakat 90 % 83.01 101.00 V  

2. persentase izin yang waktu 

penerbitannya lebih cepat dari 

ketentuan SOP 

100 %  97.60 X  

3. Jumlah aparatur yang telah 

memiliki sertifikat 

100 % 42 116.66 V  

4. Persentase perizinan yang 

diselenggarakan 

80 % 55 88.70 X  

5. Persentase izin yang diterbitkan 100 % 1873 89.19 X  

6. Tersedianya sistem informasi 

penanaman modal 

100 Tersedia 100.00 V tersedia 

7. Jumlah Investor yang masuk 

melalui  promosi investasi di 

dalam dan Luar negeri, nilai 

investasi PMA dan PMDN 

4 3 50.00 X 7 

8. Jumlah perusahan yang 

menyampaikanlaporan kegiatan 

penanaman modal ( LKPM ) 

tepat waktu 

6 21 210.00 V 27 

9. Jumlah koordinasi yang baik 

antar lembaga dalam 

pelaksanaan PMDN dan PMA 

1 0 0.00 X 1 

10. Jumlah koordinasi dan 

kerjasama di bidang penanaman 

modal dengan instansi 

pemerintahan dan dunia usaha 

1 0 0.00 X 1 

Keterangan : V = mencapai target, X = tidak mencapai target,          =  tidak mencapai target tetapi ada 

peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu 

Sumber Data : Kantor (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 
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Berdasarkan table 1.2. diatas diperoleh data mengenai kinerja kantor Badan 

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu tahun 

2014-2015 yang merupakan alat ukur suatu keberhasilan kantor dalam menargetkan 

kinerja dan pencapaian yang telah terealisasi. Dari table perbandingan realisasi dan 

capaian kinerja dengan tahun sebelumnya tersebut terlihat bahwa terdapat 4 indikator 

kinerja utama yang dapat  mencapai target dan meningkat  dari tahun sebelumnya. 

Sementara itu 6 indikator kinerja utama belum dapat memenuhi target dan menurun 

dari tahun  sebelumnya namun sudah bisa dikatakan cukup baik. 

Ini menggambarkan bahwa kinerja kantor Badan Pelayanan Terpadu Perizinan 

dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu ini bisa dikatakan baik. Selain itu 

pegawai yang mengikuti diklat juga merupakan menjadi tolak ukur  kinerja di kantor 

ini. Ini dapat berpengaruh terhadap kinerja, karena pengalaman kerja juga dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai. Ini artinya bahwa Badan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu sudah berperan aktif dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. 

Menurut Foster (2001:40) Pengalaman  kerja  adalah  sebagai suatu ukuran 

tentang lama waktu atau masa kerjanya  yang telah ditempuh seseorang dalam 

memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah  melaksanakannya dengan baik. 

Masa kerja pegawai menunjukkan  pengalaman pegawai dalam mengelola PAD, 

karena yang menjadi salah satu program urusan wajib bagi kantor Badan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal kabupaten rokan hulu adalah peningkatan 
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dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penyajian data di atas 

maka dapat dikatakan pengalaman pegawai sudah baik karena sudah      banyak 

ataupun sebagian besar pegawai  mempunyai  pengalaman kerja. Hal inilah yang juga 

mempengaruhi realisasi Kantor BPTP2M Kabupatan Rokan Hulu terhadap PAD.  

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan 

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

telah ditetapkan.  

Kinerja dan peran instansi pemerintah tidak terlepas dari sumber daya yang 

dimilikinya. Untuk  mengukur kinerja suatu organsasi dapat diukur melalui kinerja 

pegawai yang dimilikinya terlebih dahulu, karena kinerja organisasi ditentukan oleh 

kinerja pegawai sebagai yang menjalankannya. Sumber daya manusia yang handal 

dan berkualitas sangat diperlukan dalam instansi untuk tercapainya  target dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Setiap instansi pemerintah pasti memiliki target yang telah ditetapkan, dan  

hal ini terlihat dari hasil kerja para pegawai yang  dimilikinya.  Pegawai  yang 

memiliki kinerja tinggi tentu tentu juga meninngkatkan kinerja instansi pemerintah  

tersebut, dan begitu juga  sebaliknya pegawai yang  memiliki kineja rendah tentu 

juga menghambat kinerja intsansi tersebut. Kinerja pegawai  dapat diukur dengan 
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berpedoman pada Undang-Undang  RI  No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan 

prosedur sistematik dan terorganisir, yang mana tenaga pegawai mempelajari 

pengetahuan konseptual dan teoritis, sedangkan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Adapun yang menjadi salah satu program urusan wajib Badan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) yaitu Program Peningkatan dan 

Pengembangan Pengelolaan Keungan Daerah Daerah. Program ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kualitas pengelolan penerimaan daerah yang berasal dari retibusi 

perizinan, mengembangkan peluang-peluang lain yang sesuai dengan atruran yang 

ada yang memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebagai Badan yang melaksanakan pelayanan public dibidang perizinan, non 

perizinan dan penanaman modal, Berikut adalah data mengenai perizinan-perizinan 

lain yang telah diterbitkan Kabupaten Rokan hulu, yang tersaji pada tabel 1.4. 
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Tabel 1.3.  Rincian perizinan yang telah diterbitkan Badan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu 

 

NO JENIS IZIN 

1 Izin Gangguan 

2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

4 Tanda Daftar Industri (TDI) 

5 Tanda Daftar Gudang (TDG) 

6 Izin Usaha Industri (IUI) 

17 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisionalm(IUPPT) 

8 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 

9 Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 

10 Surat Tanda pendaftaran Waralaba (Penerimaan Waralaba/ Penerima 

waralaba lanjutan) 

11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

12 Izin Usaha jasa Kontruksi (IUJK) 

13 Izin Reklame (IR) 

14 Izin mendirikan rumah sakit 

15 Izin operasional rumah sakit 

16 Izin mendirikan dan penyelenggaraan klinik 

17 Izin mendirikan klinik 

18 Izin praktek fisioterapy 

19 Izin praktek dan kerja apoteker 

20 Izin praktek Dokter/ Dokter Gigi/ Spesialis 

21 Izin praktek Bidan 

22 Izin kerja Bidan 

23 Izin kerja tenaga teknis kefarmasian 

24 Izin praktek Perawat 

25 Izin kerja perawat 

26 Izin apotik 

27 Izin toko obat 

28 Izin optical 

29 Izin pengobatan tradisional dan alternatif 

30 Rekomendasi industri rumah tangga 

31 Rekomendasi kesehatan tata boga 
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32 Rekomendasi kesahatan (rumah makan dan restoran) 

33 Rekomendasi kesahatan (izin air isi ulang) 

34 Rekomendasi hotel dan penginapan wisma 

35 Izin prinsip penanaman modal 

36 Izin prinsip perluasan penanaman modal 

37 Izin prinsip perubahan penanaman modal 

38 Izin usaha penanaman modal 

39 Izin usaha perluasan penanaman modal 

40 Izin usaha perubahan penanaman modal 

41 Izin usaha penggabungan (marger) penanaman modal 

Sumber Data : Kantor (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 

 

Dari tabel 1.3. diatas dapat dilihat jumlah perizinan yang telah diterbitkan oleh 

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu 

mencapai 41 jenis Izin. Dari 41 jenis izin tersebut tidak semuanya dikenakan biaya 

oleh pemerintah, hanya beberapa diantaranya yaitu dalam jenis Retribusi Perizinan 

Tertentu, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

Peraturan ini menggratiskan beberapa perizinan seperti Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Izin Jasa Usaha Konstruksi (IUJ), Tanda Daftar Gudang (TDG) 

dan Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha 

Industri (IUI) dan perizinan di bidang kesehatan (Seperti izin praktek bidan, izin 

praktik dokter dan lain-lain. Hanya izin gangguan, izin mendirikan bangunan (IMB) 

dan izin trayek yang harus membayar retribusi. 
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Perubahan besar-besaran dalam sektor perizinan investasi inilah yang 

mengantarkan Rokan Hulu merebut Juara I Nasional Invesment Award PTSP-PM 

tingkat kabupaten dari 265 kabupaten/kota se Indonesia tahun 2011 yang 

diselenggarakan oleh BKPM RI di Jakarta, Pialanya di serahkan oleh Menko 

Perekonomian Bapak Hatta Rajasa pada tanggal 12 Oktober 2011 di Jakarta. Pada 

tahun yang sama juga dilaksanakan kembali Riau Investment Award Tahun 2011. 

Kabupaten Rokan Hulu berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Juara Pertama 

dalam award tersebut dengan predikat Kabupaten terbaik dari 12 Kabupaten/Kota se 

Riau. 

Setahun sebelumnya Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman 

Modal Kabupaten Rokan Hulu juga memperoleh penghargaan dalam Riau 

Investnment Award tahun 2010 yang lalu, sebagai hasilnya, Piala Special 

Investment Award telah diraih Kabupaten Rokan Hulu. Special award tersebut 

diberikan sebagai apresiasi terhadap peningkatan pelayanan terpadu di bidang 

penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu di Hotel Aryaduta Pekanbaru pada 

tanggal 23 Desember 2010. 

Sampai Agustus 2013 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman 

Modal (BPTPPM) telah menerima sebanyak 42 kunjungan studi banding yang 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau maupun luar Provinsi 

Riau, dari kementrian maupun lembaga nasional serta delegasi luar negeri. 
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Guna menjalankan perannya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 

Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu 

telah menetapkan target penerimaan realisasi PAD yang bersumber dari Retribusi Izin 

Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dan Denda Retribusi Perizinan 

Tertentu  yang terjasi dalam tabel 1.4. berikut. 

Table 1.4. Rincian PAD Yang Diperoleh Dari Retribusi Izin Gangguan (HO), 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dan Denda Retribusi Perizinan 

Tertentu Periode 2013-2015 

No. 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Yang Diperoleh 

Tahun 

2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 

1.  Izin Gangguan (HO) 1.213.950.000 1.559.000.000 1.528.978.000 

2.  
Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 
1.702.455.992 - - 

3.  
Denda Ret. Perizinan 

Tertentu 
11.812.000 26.320.000 12.344.000 

Jumlah 2.928.217.992 1.585.320.000 1.541.322.000 
Sumber Data : Kantor (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 

 

Dari tabel 1.4. dapat dilihat penerimaan PAD yang diperoleh BPTP2M 

Kabupaten Rokan Hulu dari  Retribusi Izin Ganguan, Izin Mendirikan Bangunan dan 

Pendapatan denda Ret. Perizinan tertentu, dimana terlihat realisasi dari tahun 2013-

2015 cukup besar dan dapat memenuhi target penerimaan realisasi PAD Yang telah 

ditetapkan. Hal ini menjadi bukti bahwa Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu sudah menjalankan dengan baik tugas dan 

perannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Rokan Hulu. 
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Pada tabel 1.4. diatas hanya terlihat jumlah realisasi PAD dari Retribusi Izin 

Ganguan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pendapatan denda Ret. Perizinan tertentu. 

Hal ini karena pelayanan perizinan lain seperti Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), 

Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar 

Industri (TDI), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan IUI digratiskan oleh pemerintah 

daerah. 

Tabel 1.5. Target Dan Realisasi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Penanaman Modal (BPPTP2M) Kabupaten Rokan HuluTerhadap 

Pendapatan Asli Daerah Periode 2013-1015 

No. Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

( % ) 

1.  2013 1.500.000.000,- 2.928.217.992,- 195,21 

2.  2014 1.500.000.000,- 1.585.320.000,- 105,70 

3.  2015 1.500.000.000,- 1.541.322.800,- 102,75 

Sumber Data : Kantor (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 

 

Berdasarkan table 1.5. tersebut diperoleh data mengenai  target realisasi 

kantor BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 

2013-2015. Pada tahun 2013 target ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan 

realisasi yang dicapai jauh melebihi target yaitu sebesar Rp.2.928.217.992,-. Pada 

tahun 2014 target tidak ditingkatkan  dan realisasi yang dicapai sebesar 

Rp.1.585.320.000,- yang juga dapat memenuhi target. Pada tahun 2015 dengan target 

tetap tidak di naikkan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 1.700.500.000,- 

dengan realisasi yang dicapai BPTP2M untuk PAD sebesar Rp. 1.541.322.000 yang 

juga mencapai target penerimaan realisasi Pendapatan Asli Daerah. 
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Dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa peran kinerja BPTP2M 

Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah baik. Hal 

ini terbukti dengan terpenuhinya target realisasi penerimaan PAD yang telah 

ditetapkan dari tahun ke tahun. 

Pada dasarnya kinerja dan peran Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Penanamam Modal di Kabupaten Rokan Hulu ini sudah bisa dikatakan baik. Hal ini 

terlihat dari dapat terpenuhinya realisasi target-target yang ditetapkan oleh instansi 

dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, tetap perlu diadakannya pelatihan dan diklat 

bagi para pegawai guna meningkatkan kinerjanya yang nantinya juga akan 

meningkatkan kinerja orgaisasi. 

Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom yang merupakan salah satu 

Kabupaten di wilayah Propinsi Riau, yang dalam realisasinya guna meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerahnya menunjukkan perkembangan cukup  baik. Hal tersebut 

terbukti  dengan dapat terpenuhinya target-target yang telah ditetapkan dari tahun ke  

tahun. 

Guna meningkatkan peran dan kinerjanya, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 

juga melakukan diklat-diklat setiap tahunnya dengan tujuan untuk pengembangan 

kemampuan para pegawai agar lebih dinas-dinas terkait dapat lebih berperan aktif 

lagi demi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang lebih baik lagi, dan hal ini tidak 

terlepas dari pencapaian target-target realisasi PAD setiap tahunnya. 
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Penelitian ini dianggap menarik karena melihat keberhasilan Badan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu dalam pencapaian 

target-target realisasi Pendapatan Asli Daerahnya. Ditengah problematika yang bisa 

muncul kepermukaan, Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal 

Kabupaten Rokan Hulu tetap bisa memberikan kinerja yang baik dan membanggakan 

Kabupaten Rokan Hulu. 

Selain itu penelitian ini juga dianggap menarik karena keberhasilan 

Kabupaten Rokan Hulu menjadi yang terbaik dibidang Pelayanan Publik pada tahun 

2010 dan 2011, padahal umur Kabupaten yang bergelar Negeri Seribu Suluk ini 

masih tergolong belia jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten induk seperti 

Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten 

Kampar yang merupakan kabupaten induknya sebelum pemekaran tahun 1999. 

Dengan artian penelitian ini sangat menarik karena keberhasilan Kabupaten Rokan 

Hulu yang masih terbilang muda dengan segala problematikanya bisa muncul 

kepermukaan dengan perstasi yang sangat membanggakan. Sebagai kabupaten muda 

jelas permasalahan di kabupaten Rokan Hulu masih sangat terlihat. untuk 

mewujudkan visi Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri. 

 Dari latar belakang tersebutlah yang menyebabkan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Badan Pelayanan Terpadu 

Perizinan Dan Penanaman Modal (BPTP2M) Kabupaten Rokan Hulu Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Untuk mempermudah peneliti nantinya dan agar peneliti memiliki arah yang 

jelas dalam hasil penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan masalahnya. 

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalahdiatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kinerja Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman 

Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerahnya. 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Penanaman Modal (BPTPPM) Kabupaten Rokan Hulu 

dalam meningkatkan realisasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan 

tercapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja di Badan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Badan 

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten 

Rokan Hulu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. 
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2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuannya. 

b. Bagi kantor BPTPPM Kabupaten Rokan Hulu diharapkan dapat 

memberi masukan atau bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan khususnya dalam bidang peningkatan dan 

pengelolaan keuangan daerah. 

c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dapat menjadi bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan dibidang 

yang sama. 

 

1.4. BATASAN MASALAH 

karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, te0ri-teori, dan agar 

penelitian dapat dilakukan dengan baik, maka dalam penelitian ini tidak semua 

masalah yang akan diteliti. Untuk itu peneliti memberikan batasan masalah dengan 

hanya menyangkut hal-hal yang menyangkut dalam judul penelitian, yaitu “Analisis 

Kinerja Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Penanaman Modal (BPTP2M) 

Kabupaten Rokan Hulu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penelitian 

dalam berbagai bab, sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusn 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan 

dengan masalah penelitian yang akan diteliti, pengertian 

atau defenisi, defenisi konsep, kerangka pemikiran, dan 

konsep operasional. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi 

dan sampel, serta analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam Bab ini menjabarkan tentang sejarah singkat tempat 

penelitian, visi dan misi badan/instansi yang yang diteliti, 

struktur organisasi, sumber daya organisasi, pembagian 

tugas dan wewenang. 
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BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada Bab ini dijelaskan hasil dari penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis 

data yang dilakukan dan saran bagi peneliti selanjutnya. 

 


