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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1     Landasan Teori 

2.1.1 Otonomi Daerah  

   Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan definisi otonomi 

daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 Ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang 

perlu dipahami, antara lain:  

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada 

instansi vertikal di wilayah tertentu.  

3. 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.  

4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah 

suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara 
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kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, 

demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, 

kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan 

pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan 

tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.  

2.1.2 Konsep Akuntansi 

 Menurut Weygandt, Kimmel, Kieso (2011) akuntansi adalah sistem 

informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mrngkomunikasikan 

peristiwa ekonomi dari suatu organisasi untuk pengguna yang tertarik.   

1. Akuntansi Perpajakan  

 Akuntansi pajak (Tax Accounting), Waluyo (2011) menjelaskan 

bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan 

keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan 

perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang 

berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa 

keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan 

dengan undang-undang. 

 Akuntansi perpajakan adalah seni dalam mencatat, menggolongkan, 

mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah 

penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar 

penetapan beban dan pajak penghasilan yang terhutang) yang diperoleh atau 
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diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan 

beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib 

pajak.  

2. Akuntansi Keuangan Daerah  

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari 

entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Propinsi) yang dijadikan 

sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh 

pihak-pihak ekternal entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau 

Propinsi) yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi 

keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD; Badan Pengawas 

Keuangan; investor; kreditor; dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati 

pemerintah daerah; rakyat; pemerintah lain; dan pemerintah pusat, yang 

kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. (Halim dan 

Muhammad, 2011: 15). 

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  

 1. Defenisi Kinerja Keuangan  Pemerintah Daerah 

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka 

pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan 

kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan 

untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin 

tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, 
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pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, 

norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah 

adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, 

sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien. 

Dalam Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah adalah sebagai berikut : “Pengertian kinerja Keuangan pemerintah 

Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode 

tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran 

kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari 

suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu 

aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”. 

Menurut (Patriati, 2010) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 

tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang 

meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator 

keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan 

perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari 

pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari 

unsur pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. 

Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kineja 

keuangan daerah terdiri: 
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a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan daerah.  

b.  Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan 

daerah.  

c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan 

pendapatan daerahnya.  

d. Mengukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah.  

e. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

yang sekarang berubah manjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang 

pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja 

merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar 

pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. 

2.1.4  Pajak Daerah  

 1. Pengertian Pajak Daerah 

Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada 

bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu: merupakan iuran 

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepda pemerintah 
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daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditujuk, yang dapat dipaksakan 

bersadarkan peraturan-perundang-udangan yang berlaku.  

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah 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 keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Defenisi  Pajak Daerah menurut para ahli: 

Menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa Pajak Daerah 

adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan untuk 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak 

daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 

peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelanggaraan 

pemerintah dan pembangunan daerah.   

Sedangkan menurut Siahaan (2009:10) menyatakan bahwa pajak 

daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 

Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah. 
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Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan 

pajak daerah oleh pemerintah kota dan kabupaten kepada masyarakat 

pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara 

berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah  

Berdasarkan Pasal 2 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang  

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi 

dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

Tabel II.1 

Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Provinsi 

dan   Pemerintah Kabupaten/Kota 

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota 

1.      Pajak Kendaraan Bermotor 

2.      Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor 

3.      Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor 

4.      Pajak Air Permukaan 

5.      Pajak Rokok 

1.      Pajak Hotel 

2.      Pajak Restoran 

3.      Pajak Hiburan 

4.      Pajak Reklame 

5.      Pajak Penerangan Jalan 

6.      Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7.      Pajak Parkir 

8.      Pajak Air Tanah 
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9.      Pajak Sarang Burung Walet 

10.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 

11.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan 

 

3. Fungsi Pajak Daerah 

Sebagaimana kita ketahui, pajak sangat penting perannya di dalam 

pembangunan Daerah. Banyak hal yang bisa dibiayai pajak seperti 

pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah, rumah sakit, 

jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), dan sebagainya. 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan 

untuk modal pembangunan. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran 

penting dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah 

satunya adalah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan, juga 

anggaran rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya. 

Hal yang perlu dicermati adalah suatu anggaran pemerintahan daerah 

dianggap sehat jika anggaran untuk pembangunan lebih tinggi daripada 

anggaran rutin (gaji pegawai). Setiap pemerintah daerah tentu berharap bisa 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Salah satu sektor yang 

bisa diharapkan untuk meningkatkan PAD ini adalah melalui pajak daerah. 
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Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk ikut mengatur 

pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam 

modal maka bisa diberikan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. 

Dengan ini diharapkan akan ada penyerapan lapangan kerja. Selain itu, 

pajak daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan insidental, 

seperti pendidikan untuk anak jalanan, penanganan bencana, dan 

sebagainya. Pada akhirnya, pajak daerah diharapkan bisa meningkatkan 

pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa 

meningkatkan kualitas pembangunan. 

2.1.5 Retribusi Daerah 

1. Defenisi  Retribusi Daerah  

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang 

dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah  pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepenting orang pribadi atau 

badan.  

Defenisi retribusi daerah menurut para ahli : 

Menurut Marihot P. Siahaan (2009), “Retribusi Daerah adalah : 

pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu 

yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa 

tertentu dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar 

retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. 
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Beberapa ciri yang melekat pada Retribusi adalah sebagai berikut : 

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-

undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas 

jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang 

dilakukannya. 

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggaraan oleh 

pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 

yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah  

Sedang Menurut Darize (2009: 67) menyatakan bahwa retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

2. Objek dan subjek Retribusi daerah 

Menurut Darize (2009: 67-68) Retribusi daerah dibagi dalam objek 

dan subjek yaitu:  

a. Objek Retribusi Daerah  

1. Jasa umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan 

umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 



24 
 

2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. 

3. Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh 

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan.  

b. Subjek Retribusi Daerah 

     Subjek Retribusi daerah adalah sebagai berikut : 

1.  Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. 

3. Jenis Retribusi Daerah  

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu :  

a. Jenis retribusi jasa umum adalah : 

1. Retribusi pelayanan kesehatan 

2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP 

4. Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil 

5. Retribusi pelayanan pemakaman, dan pengabuan mayat 

6. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum 

7. Retribusi pelayanan pasar 
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8. Retribusi pengujian kendraan bermotor 

9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

10. Retribusi penggantian biaya cetak peta 

11. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus 

12. Retribusi pengolahan limbah cair 

13. Retribusi pelayanan tera/tera ulang 

14. Retribusi pelayanan pendidikan 

15. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 

b. Jenis retribusi jasa usaha adalah : 

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan 

3. Retribusi tempat pelelangan 

4. Retribusi terminal 

5. Retribusi tempat khusus parker 

6. Retribusi tempat penginapan/ persanggarahan/villa 

7. Retribusi rumah potong hewan 

8. Retribusi pelayanan kepelabuhan 

9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

10. Retribusi penyeberangan di air 

11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

c. Jenis retribusi perizinan tertentu 

1. Retribusi izin mendirikan bangunan 

2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 
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3. Retribusi izin gangguan 

4. Retribusi izin trayek 

5. Retribusi izin usaha perikanan 

2.1.6  Dana Perimbangan 

 1.  Defenisi  Dana Perimbangan 

Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi 

daerahnya, maka dana transfer ke daerahnya dialokasikan dalam bentuk 

dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (Suparmoko, 2011) dalam Salman (2015).  

Menurut Djaenuri (2012), pengertian mengenai dana perimbangan 

adalah: “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang 

berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah 

daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu 

terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya, dana 

perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan 

perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, 

proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab 

(akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang 

berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. “ 

Dalam Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa: 
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“Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka desentralisasi.”  

2. Pembagian Dana Perimbangan  

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah  disebutkan bahwa dana 

perimbangan terdiri atas:  

a. Bagian Daerah, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak  

(SDA)  

Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan 

meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang 

pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-

sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, 

gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian 

daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang 

pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari 

penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut terdiri dari 8 

persen bagian Propinsi dan 12 persen bagian Kabupaten/Kota.  

Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada 

masing-masing daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan 

gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah 
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penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam 

rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB 

ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang 

merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya sudah 

dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90 persen 

tersebut, 10 persennya merupakan upah pungut, yang sebagian 

merupakan bagian pemerintah pusat.  

Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB 

berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 80 persen, 

sedangkan sisanya 20 persen merupakan bagian pemerintah pusat. 

Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari 

penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-

masing ditetapkan 15 persen dan 30 persen. Sementara itu, 

penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, 

ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU)  

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana 

alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU 
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ditetapkan sekurangkurangnya 25 persen dari penerimaan dalam 

negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan 

untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masingmasing 10 persen dan 

90 persen dari DAU. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)  

Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 

adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 

untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang 

berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:  

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan   

menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau  

2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. 

Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 

persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK.  

2.1.7  Tingkat Kekayaan Daerah   

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD digunakan untuk melakukan aktivitas 

pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta 

menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah 

adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk 

digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai 
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pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan 

dana dari pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah hasil kekayaaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. 

 Menurut Halim (2012: 101) menjelaskan pendapatan Asli daerah 

sebagai berikut : “ Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan 

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.  

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini adalah akumulasi dari Pos 

Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos 

Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos 

Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Identifikasi 

sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan 

menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli 

Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber 

pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yan maksimal 

(Elita dalam L.Hilman,2014) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung 

pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD 

akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di 

samping itu semakin besar kontrbusi PAD terhadap APBD, maka akan 

semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan 

sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan 
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sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran 

penyelenggaraan urusan daerahnya. Dengan lancarnya Penyelenggaraan 

urusan daerah maka Pemda akan memiliki kinerja yang baik dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat (Julitawati,et al,2012).  

2.2    Pandangan Islam Tentang Pajak  

Dalam istlah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyur atau 

Al-Maks, atau bisa juga dsebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah ; 

“pungutan yang dtarik dari rakyat oleh para penerik pajak”. Atau suatu bisa 

juga disebut Al-Kharaj, akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakanuntuk 

pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan 

para pemungutnya disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang 

jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil 

secara umum, firman Allah 1 : 

                                   

                                

                               

29. perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 

diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama 
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yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh 

sedang mereka dalam Keadaan tunduk.(QS At-taubah:29) 

[638] Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam 

dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri 

mereka. 

Firman Allah 2 : 

                             

                          

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.(QS An-nisa’:29) 

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh 

orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, 

karena umat merupakan suatu kesatuan. 

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Pajak adalah salah satu 

jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya 

Rasulullah SAW bersabda : 
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“ jangan lah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapakan tiga kali) 

sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan 

dari pemiliknya” ( HR. Imam Ahmad ) 

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang mengolongkan 

pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-

mena, sebagai perbuatan dosa besar. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.2 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai 

Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan tingkat 

kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh 

kabupaten dan kota.. 

Tabel II.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 

Terdahulu  

Judul 

Penelitian  

 

Variabel  

Hasil  

Penelitian 

1.  Wan  

(2013) 

Pengaruh Pajak 

Daerah, 

Retribusi 

Daerah, dan 

Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi 

Kepulauan Riau 

Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi 

Kepulauan Riau 

Independen : 

Pajak Daerah,  

Retribusi Daerah,  

Dana 

Perimbangan 

Hasil penelitian ini  

menyimpulkan bahwa pajak 

daerah dan dana 

perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan , sedangkan 

retribusi daerah tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 
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2. Tumangger 

(2014) 

Pengaruh Pajak 

Daerah, 

Retribusi 

Daerah, Dan 

Dana 

Perimbangan 

terhadap kinerja 

keungan Pada 

Pemerintah 

Provinsi 

Seluruh 

Indonesia 

Dependen :  

kinerja keuangan 

pemerintah 

daerah   

Independen : 

Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, 

Dana 

Perimbangan 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pajak 

daerah dan dana 

perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

berbeda dengan retribusi 

yang menunjukan hasil yang 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah. 

3.  Salman 

(2015) 

Pengaruh Pajak 

Daerah, 

Retribusi 

Daerah, Dan 

Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Di Provinsi 

Sumatera Barat 

Dependen :  

Kinerja keuangan 

pemerntah daerah  

Independen : 

Pajak Daerah,  

Retribusi Daerah, 

Dana 

Perimbangan 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pajak 

daerah dan  Retribusi daerah 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. Berbeda dengan 

Dana perimbangan 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. 

4. Florida 

(2007) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Terhadap 

Kinerja 

Dependen :  

Kinerja Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten /Kota 

Di Provinsi 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pajak 

daerah dan retribusi daerah 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan 
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Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi 

Sumatera Utara 

Sumatera Utara 

Independen :  

Pendapatan Asli 

Daerah : 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah  

pemerintah daerah. 

 

 

 

5. Budianto 

(2016) 

Pengaruh PAD 

dan Dana 

Perimbangan 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi 

Sulawesi Utara 

Dependen: 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi 

Sulawesi Utara 

Independen: 

PAD dan Dana 

Perimbangan 

Dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Pendapatan Asli Dearah 

(PAD) dan Dana 

Perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

baik secara simultan 

maupun parsial. Pendapatan 

Asli Dearah 

 

6. Wenny 

(2012) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

terhadap kinerja 

keuangan pada 

pemerintah 

kabupaten dan 

kota di Provinsi 

Sumatera 

Selatan. 

Dependen : 

kinerja keuangan 

pada pemerintah 

kabupaten dan 

kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Independen : 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) : 

Pajak Daerah 

Retribusi Daerah 

Nilai perusahaan 

Kekayaan Daerah  

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

secara simultan seluruh 

komponen yang terkait 

dalam pendapatan asli 

daerah (PAD) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan dan hasil 

penelitian secara parsial ada 

beberapa komponen yang 

berpengaruh dan tidak 

berpengaruh yaitu pajak 

daerah, retribusi daerah, 



36 
 

hasil perusahaan dan 

kekayaan daerah. 

7. Mulia 

(2016) 

Pengaruh 

Belanja Modal, 

Dana 

Perimbangan 

Dan Pendapatan 

Asli Daerah 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Kabupaten Dan 

Kota Di 

Provinsi Aceh 

Dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

Kabupaten Dan 

Kota Di Provinsi 

Aceh 

Independen: 

Belanja Modal, 

Dana 

Perimbangan 

Dan Pendapatan 

Asli Daerah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Belanja Modal, Dana 

Perimbangan dan 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Namun 

hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan 

Belanja Modal berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

keuangan daerah, dan Dana 

Perimbangan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

keuangan daerah. 

Sedangkan Pendapatan Asli 

Daerah tidak mempengaruhi 

kinerja keuangan daerah 

pada Pemerintah Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Aceh. 

Sumber: data olahan 2017 

 

2.4     Kerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini akan melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, 

dana perimbangan, dan tingkat kekayaan daerah  terhadap kinerja keuangan 
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pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya,  bahwa factor- factor yang mempengaruhi kinerja 

keuangaan pemerintah daerah  yang utama antara lain, penerimaan daerah, 

belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi 

makro ekonomi suatu daerah. Dari factor –faktor yang disebutkan tersebut 

terdapat juga pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, dana 

perimbangan dan tingkat kekayaan daerah, maka secara sederhana kerangka 

pemikiran  penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

       H1 (+) 

       H2 (+) 

       H3 (-) 

       H4 (+) 

 

    H5 (+) 

 

2.4.2  Pengembangan Hipotesis   

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Y) 

Retrbusi Daerah (X2) 

Dana Perimbangan (X3) 

Tingkat  Kekayaan Daerah (X4) 

Pajak Daerah (X1) 
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berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.”  

Hasil penelitian (Florida (2007) mengatakan bahwa pajak daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Wan 

Rukmana (2013) ini menunjukkan secara parsial pajak daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian dari 

Salman (2015)  yang menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh  

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dimana 

penerimaan pajak daerah yang tinggi menunjukan kinerja keuangan yang 

baik. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  

Karakteristik pajak daerah yang terdiri dari banyak jenis seperti Pajak 

Hotel, Hiburan, dan lain-lain menjadikan pajak daerah sebagai salah satu 

sumber kekuatan utama daerah dalam menggali pendapatan asli daerahnya. 

Sehingga dapat dijelaskan semakin tinggi pajak daerah, maka kinerja 

keuangan daerah tersebut semakin baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini : 

H1 : Pajak Daerah berpengaruh singnifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah 
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2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa 

usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah 

yang merupakan salah satu sumber PAD ini juga menjadi salah satu 

indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali 

sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya yang tentunya 

akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut. 

Hasil penelitian (Florida (2007) menunjukkan bahwa retribusi daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan hasil 

penelitian dari Salman (2015) menunjukkan bahwa Pajak daerah 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan 

pemerintah yang baik meski tidak terlalu signifikan.  Sama seperti pajak 

daerah yang memiliki banyak karakteristik, retribusi daerah juga menjadi 

salah satu sumber pendanaan PAD sebuah kota/kabupaten, meskipun tidak 

sedominan pajak daerah. Semakin tinggi persentase retribusi daerah suatu 

daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah suatu daerah.   

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini : 



40 
 

H2 :  Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah  

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan              

Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 

serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada 

pemeritah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. 

Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan 

memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada 

pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan 

membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun (Julitawati, 2012 

dalam  Salman 2015). 

Dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK ini jelas 

menunjukkan kinerja fiscal suatu daerah. Khususnya bagi DAU dan DAK, 

jika persentase suatu daerah dalam penerimaan ke dua dana tersebut tinggi, 

maka dapat disimpulkan bahwa celah fiscal / kapasitas fiscal daerah tersebut 

rendah, yang juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah 

daerahnya. Artinya jika DAU dan DAK suatu daerah tinggi, maka kinerja 

keuangan daerah tersebut kurang baik. Sebaliknya jika DBH suatu daerah 

tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut baik. 
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Hasi penelitian dari Salman (2015)  menunjukan bahwa Dana 

perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Sejalan dengan hasil penelitian dari Penelitian Rukmana 

(2013) bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja 

Keuangan. Membuktikan semakin kecil dana perimbangan yang diberikan 

maka akan menunjukan kinerja keuangan semakin baik, sebaliknya semakin 

besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan 

memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada 

pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan 

membuat kinerja keuangan pemerintah semakin turun. Penggunaan Dana 

Perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan 

mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini memotivasi pemerintah untuk 

lebih memperhatikan dalam penerimaan dana yang diperoleh. 

Berdasarkan urain diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini : 

H3 : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah  

4. Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah  

Tingkat kekayaan daerah dicerminkan dengan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Saragih (2003) dalam Sumarjo 

(2010) menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses 

dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif akan mendorong 
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investasi yang juga mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. 

Peningkatan infrastruktur daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah.  

Penelitian tentang PAD pernah dilakukan oleh Indrarti (2011) dan 

Virgasari (2009) yang mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif 

antara PAD dengan kinerja keuangan daerah. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin besar total PAD maka dapat meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini :  

H4 :  Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

5.  Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan   

Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah  

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak 

daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu 

tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk 

mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai pendapatan, telah 

dikemukakan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah. Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua penerimaan 

rekening Kas Umum Negara dan Daerah yang menambah ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  
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Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah (terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah), dan 

Dana Perimbangan.  

Hasil penelitian dari Wenny (2012) menyimpulkan bahwa secara 

simultan seluruh komponen yang terkait dalam pendapatan asli daerah 

(PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian 

dari Wan (2013) menunjukan bahwa secara simultan (bersama-sama) pajak 

daerah,retribusi daerah, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah tahun 2009 – 2011. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H5 :  Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Tingkat  

Kekayaan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Daerah  

 

 


