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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan reformasi keuangan negara diawali dengan diterbitkannya UU 

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang kemudian disusul dengan 2 

UU lainnya yaitu UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 

No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. 

Adanya reformasi keuangan negara membawa banyak konsekuensi dan 

perubahan bagi pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah. 

Salah satu perubahan mendasar adalah menekankan peran Kementerian/Lembaga 

sebagai Chief Operational Officer (COO) yang memiliki kewenangan penuh 

dalam melaksanakan anggaran negara yang diberikan padanya. Kementerian 

Keuangan yang dahulunya sangat menentukan dalam pelaksanaan keuangan 

negara, kini hanya sebagai fasilitator yang membantu dan menerima perintah 

pencairan dana dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Pemerintah daerah sebagai pelaksana roda pemerintahan, merupakan 

sebuah lembaga nonprofit yang berperan sebagai pengelola serta pengembangan 

daerah dari ekonomi, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung 

good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaaan negara perlu 

diselenggarakan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara yaitu asas 
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tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, akuntabilitas 

berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan 

negara (transparansi), pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas 

mandiri. (Halim, 2012:34). 

 Hal-hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 105/2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahwa asas umum 

pengelolaan keuangan daerah meliputi: 

1. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif dan bertanggung jawab. 

2. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, 

perubahan APBD, dan perhitungan APBD 

3. Daerah dapat membentuk dana cadangan. 

4. Daerah dapat mencari sumber-sumber pendapatan lainnya, selain sumber 

pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain. 

5. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur oleh peraturan daerah 

oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja. 

Sayangnya, tidak semua lembaga satuan kerja termasuk pemerintah daerah 

dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

tahun bersangkutan dengan terencana dan tepat waktu. Pemerintah daerah masih 

belum optimal dalam mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan-kegiatan 

yang mampu mengerakan pertumbuhan ekonominya. Hal ini dapat terlihat dari 

tidak terealisasinya keseluruhan anggaran yang ada. Realisasi anggaran yang 
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rendah salah satu sebabnya adalah lemahnya perencanaan pemerintah dalam 

mengalokasikan anggaran yang ada. 

Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) seharusnya dapat dimanfaatkan 

seoptimal dan semaksimal mungkin untuk mewujudkan langkah-langkah dalam 

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesejahteraan 

kepada rakyat. Kesadaran dari aparatur/birokrasi pemerintah dalam membuat 

perencanaan kegiatan/keuangan pemerintah dan melaksanakannya dengan efektif 

dan optimal sangat menentukan kesuksesan anggaran pemerintah untuk mencapai 

tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan keuangan daerah bersumber 

dari beberapa sektor. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak 

daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur 

yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam 

memaksimalkan potensi yang ada, hal ini dapat dilihat dari tingkat penerimaan 

PAD. 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah 

daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan 

rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan 

di daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah dan ditempuh dengan 

kebijakan pada penerimaan retribusi, dimana setiap orang wajib membayar 

retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat. 

Kabupaten Subang merupakan salah satu Kabupaten yang menjadikan 

retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk 

memenuhi kebutuhan belanja dan pembangunan daerah. Dari beberapa sumber 

Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi 

daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan 

daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Subang memberikan wewenang kepada 

BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk mengelola retribusi daerah 

secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya 

peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.  

Dalam laporan keuangan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Subang yaitu dalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat anggaran 

PAD yang tidak mencapai target 100% realisasi anggaran. Berikut peneliti sajikan 

rekapitulasi realisasi anggaran Penerimaan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Subang selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1 

Target dan Realisasi PAD APBD Kabupaten Subang 

2012-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) 

Sumber Data: BPKD Kabupaten Subang  

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat terlihat bahwa penerimaan PAD terus 

meningkat secara signifikan per tahunnya. Hal ini karena disebabkan pos 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan pada sektor 

Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Namun pada sektor penerimaan 

Retribusi Daerah mengalami fluktuasi dalam kontribusi penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah. Untuk melihat lebih jelas peningkatan serta pencapaian sektor 

retribusi daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

No Uraian  
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A 
Target PAD 108.669 127.483 206.423 281.201 326.030 386.163 

Realisasi PAD 123.610 152.703 266.549 308.511 360.866 421.852 

1. 

Pendapatan Pajak 

Daerah 40.218 48.582 88.667 106.064 139.913 188.632 

2. 

Pendapatan Retribusi 

Daerah 18.289 18.436 16.015 17.196 18.953 23.109 

3. 

Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan 

yang dipisahkan 10.685 11.486 13.613 14.111 15.513 18.728 

4. Lain-lain PAD yang Sah 54.417 74.199 148.252 171.138 186.485 191.382 
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Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Subang 

2012-2017 (Dalam Satuan Rupiah) 

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 2012-2017 

Tahun Target Realisasi Persentase 

Pencapaian 

2012 17,854,125,200 18,289,525,669 102,43 

2013 18,493,375,200 18,436,111,196 99,69 

2014 18,252,631,000 16,015,999,874 87,74 

2015 20,008,610,800 17,196,386,501 85,94 

2016 20,939,452,800 18,953,833,619 90,51 

2017 20,275,072,300 23,109,208,717 113,97 

  Sumber Data: BPKD Kabupaten Subang  

Sebagai bahan penunjang, penelitipun menambahkan grafik untuk melihat 

tingkat persentase pencapaian penerimaan retribusi itu sendiri, sebagai berikut: 

Grafik 1.1 

Persentase Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah 2012-2017 

Sumber Data: BPKD Kabupaten Subang 
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Dari data diatas dapat dilihat pencapaian dari sektor penerimaan Retribusi 

Daerah Kabupaten Subang dari 2012-2017 terjadi ketidak efektifan dalam 

pencapaian retribusi daerah di Kabupaten Subang. Pada tahun 2012 realisasi 

penerimaan mampu mencapai 102% dalam penggalian potensi yang ada. Namun 

pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 realisasi penerimaan retribusi dalam 

persentase pencapaiannya mengalami penurunan khususnya tahun 2014 dan 2015 

dimana persentase yang dicapai kurang dari 90%. Akan tetapi pada tahun 2017 

pencapaian persentase mampu dioptimalkan kembali hingga mencapai 113%. Hal 

ini dikarenakan pada tahun sebelumnya sistem pelaksanaan pemungutan belum 

optimal, maka diadakan adanya perputaran dan perpindahan pegawai, khususnya 

di bidang pendapatan yang diharapkan mampu meningkatkan percapaian 

persentase. Meskipun begitu, ini artinya penerimaan retribusi yang merupakan 

salah satu pos penerimaan PAD kurang mampu dioptimalkan dalam pencapaian 

target pertahunnya. Walaupun pencapaian di atas 100% pernah tercapai pada 

tahun 2012 dan telah mampu dioptimalkan kembali tahun 2017. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai Penerimaan Retribusi Daerah  Dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Subang. Judul yang diangkat peneliti sehubungan dengan penulisan Usulan 

Proposal ini adalah: “ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH 

DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) KABUPATEN 

SUBANG”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) Kabupaten Subang tahun 2012 – 2017, peneliti mengidentifikasi 

adanya masalah yang terdiri dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat secara signifikan dari 

tahun ke tahun, tetapi penerimaan pada sektor retribusi mengalami 

fluktuasi dalam pencapaian target yang ditentukan.  

2. Penerimaan retribusi daerah belum optimal sehingga penerimaan pada 

sektor retribusi dalam realisasinya dapat dikatakan tidak efektif. 

 

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka peneliti merumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerimaan retribusi daerah di Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Subang? 

2. Bagaimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Subang? 

3. Bagaimana penerimaan retribusi daerah dalam peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Subang? 
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D. Tujuan Penelitian  

 Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Penerimaan retribusi daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Subang. 

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Subang. 

3. Penerimaan retribusi aerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis 

mengenai wawasan penulis serta diharapkan dapat memberikan sumbangan 

sebagai bahan kajian dan pemikiran tentang analisis penerimaan retrebusi 

daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau 

sumbangan pemikiran pemerintah daerah didalam mengalisis penerimaan 

retrebusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.  
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b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media sebagai bentuk 

pembelajaran memecahkan masalah secara ilmiah serta sebagai sarana 

untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam 

praktek yang sesungguhnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 

temuan empiris sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

F. Kerangka Pemikiran  

Adapun kerangka pemikiran dari proposal judul yaitu analisis penerimaan 

retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini peneliti 

bermaksud menganalisis penerimaan retribusi daerah  yang merupakan komponen 

dari pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, peneliti sebelumnya akan 

membahas hal-hal yang berhubungan dengan variabel tersebut. 

Istilah administrasi publik menurut Dimock dll dalam Inu (2010:25) yaitu 

kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Menurut 

Dwight Waldo dalam Inu (2010:25) administrasi publik adalah organisasi dan 

manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah. Adapun 

administrasi publik menurut Prajudi Atmosudirjo (1994:12) adalah bantuan 

penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah tidak dapat menunaikan 

tugas-tugas kewajibannya tanpa administrasi negara.   
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Menurut Bastian (2010:47) “Keuangan Negara adalah pelaksanaan hak 

dan kewajiban warga yang dapat dinilai dengan uang., dalam kerangka tata cara 

penyelenggaraan pemerintah”. 

Menurut Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam UU No. 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan 

Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan (BUMD). 

Menurut Halim, (2012:102) Retribusi daerah merupakan pendapatan 

daerah yang berasal dari retribusi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Retribusi Daerah 

merupakan 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. Objek retribusi dalam pemberian jasa 

sebagai bentuk pelayan dibagi menjadi tiga objek (Halim, 2012:102), yaitu: 
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1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 

disediakan oleh sektor swasta. 

3. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa Retrebusi daerah merupakan 

salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang 

digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Dan 

Pendapatan Asli Daerah sebagai penerimaan keuangan daerah yang salah satunya 

bersumber dari Retribusi Daerah, menjadikan Pendapatan Asli Daerah merupakan 

tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam 

memaksimalkan potensi yang ada, hal ini dapat dilihat dari tingkat penerimaan 

PAD yang dapat dilihat peningkatannya dari tahun ke tahun. 

Konsep pemetaan hubungan variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2017) 

 

G. Proposisi Penelitian 

Dengan fokus penelitian dan kerangka pemikiran yang ditetapkan, maka 

proposisi dari penelitian ini adalah “Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) Kabupaten Subang”. 

Retribusi Daerah 

1. Jasa Umum 

2. Jasa Usaha 

3. 3. Perizinan Tertentu 

4.  

Halim (2012:102) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

yang dipisahkan 

Halim (2012:101) 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

 


