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ABSTRACT 

This study aims to measure regional financial performance, especially the real revenue of 
Sambas Regency, with variables namely regional financial independence, regional 
financial effectiveness, regional financial efficiency, real revenue elasticity of Region 
GDP and real revenue elasticity of the population. The study uses descriptive analysis, 
with census methods with time series data from 2012-2016. 

The results showed that in general the financial performance of Sambas District was not 
good from several indicators. The financial independence of the Sambas area is only 
6.32% (below 25%), it is still an instructive relationship, the role of the central 
government is very dominant in financing regional expenditures (93.68%) which means 
that the acting area is capable of carrying out regional autonomy. The financial 
effectiveness of the Sambas Regency based on the achievement of the real revenue target 
on average by 98.96% is considered effective, even though the target is still below its 
potential.  The financial efficiency of the Sambas Regency is considered very efficient 
because the ratio of PAD operating costs to the realization of PAD is 1.35%. The real 
revenue elasticity of Region GDP is inelastic (elasticity below 1), it is means that the 
percentage of Region GDP growth in the current price of Sambas Regency is greater 
than the percentage growth in the realization of real revenue. The real revenue elasticity 
of population growth on average is inelastic (elasticity below 1), it is means  that the 
percentage of population growth is greater than the percentage growth in the realization 
of real revenue. 

Keywords: Regional financial performance, Independence, effectiveness, efficiency, 
elasticity. 
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1. PENDAHULUAN 

Proses penyelenggaraan pembangunan, pemberian pelayanan kepada 
masyarakat, dan peningkatan pembangunan daerah saat ini dapat diwujudkan 
apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini bermakna bahwa 
desentralisasi fiskal menjadi aspek yang sangat penting dalam kesinambungan 
proses pembangunan daerah di masa mendatang. Pemerintah daerah dapat 
berperan secara maksimal hanya apabila disertai dengan pelimpahan sumber-
sumber fiskal yang memadai. Oates dalam Yustika (2008:47) menyatakan bahwa 
devolusi (pelimpahan) kekuasaan fiskal kepada pemerintah lokal cendrung 
meningkatkan efisiensi: pemerintah lokal lebih bertanggungjawab pada daerah-
daerah pemilihan dari pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih 
mengetahui informasi mengenai kondisi dan kebutuhan lokal untuk barang dan 
jasa publik. Desentralisasi fiskal harus menuntun kepada alokasi sumber daya-
sumber daya yang lebih efisien dan secara positif diharapkan dapat memperkuat 
pertumbuhan ekonomi daerah. 

Konsep desentralisasi fiskal mensyaratkan pemberian tugas dan 
kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengeluaran/belanja 
(expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada 
daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue assignment), Bahl (2000). 
Fungsi pokok pelayanan publik yang diserahkan pada daerah, dengan dukungan 
pembiayaan pusat juga melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada 
daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan keuangan daerah 
bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam 
mengelola anggaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan fungsi 
pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2004:169), ―dana pada 

anggaran daerah pada dasarnya adalah dana publik (public money), sehingga 
seharusnya dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik‖. 

Desentralisasi fiskal merupakan perwujudan kemampuan keuangan 
pemerintah daerah, dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) potensial seperti pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan asli 
daerah lainnya. Menurut Santoso dalam Yacoub (2001:3), meskipun PAD tidak 
seluruhnya dapat membiayai APBD, proporsi PAD terhadap total penerimaan 
daerah tetap merupakan indikasi ―derajat kemandirian keuangan‖ pemerintah 

daerah, yang menunjukkan kinerja keuangan daerah. Menurut Sidik (2002), 
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Mardiasmo (2004) dan Devas (1989), ciri utama suatu daerah mampu berotonomi 
terletak pada kemampuan keuangan daerah. 

Kabupaten Sambas yang merupakan salah satu daerah di Kalimantan Barat 
tentunya juga berbenah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan pemikiran diatas, maka 
Pemerintah Kabupaten Sambas juga berusaha untuk meningkatkan kinerja 
keuangannya melalui realisasi penerimaan PAD agar dapat meningkatkan 
kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Tetapi kenyataannya dari tahun ke tahun realisasi penerimaan 
PAD Kabupaten Sambas tidak pernah sesuai dengan target yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Tahun 2012 realisasi penerimaan PAD Rp 44.198.189.551,46 
(94,48%) dengan penerimaan PAD yang berfluktuatif dimana tahun 2014 realisasi 
Rp 119.367.267.783,98 (105%) dan tahun 2015 turun lagi menjadi Rp 
85.577.887.680,47 (91,88 %) Kemudian tahun 2016 naik lagi menjadi Rp 
98.893.625.880,02 (103,20%). Situasi ini memberikan indikasi adanya kinerja 
keuangan daerah yang belum begitu baik. Dari penjelasan yang telah diuraikan 
diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang kinerja 
keuangan daerah Kabupaten Sambas sampai kepada sumber-sumber penerimaan 
daer PAD itu sendiri.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Perubahan mendasar yang terjadi dalam tata pemerintahan Republik 
Indonesia memberikan kebebasan kepada daerah dalam bentuk otonomi daerah 
dan desentralisasi. Perubahan ini memberikan konsekwensi kepada daerah bahwa 
pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengurus sendiri daerahnya 
termasuk kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Daerah harus mampu 
menggali segala bentuk potensi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi 
penopang pendapatan daerah yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Kenyataan yang ditemui sejak berlakunya otonomi daerah adalah 
kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau 
bantuan dari pusat, dan ternyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan 
tersebut sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah itu 
masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan 
pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti 
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kekurangmampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama 
sumber-sumber pendapatannya. Devas (1999) mengatakan bahwa akan sangat 
memadai jika 20 % pengeluaran daerah dibiayai oleh sumber-sumber penerimaan 
daerah.  

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim,2001), 
Halim (2004) dan Sidik (2000), daerah harus  memiliki kewenangan dan 
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 
menggunakan keuangan sendiri yang cukup  memadai untuk membiayai 
penyelenggaraa permerintahannya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus 
seminimal mungkin agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar.  

Musgrave and Musgrave dalam Reksohadiprodjo (2001) menggunakan 
ukuran derajat desentralisasi fiskal antara pemerintahan pusat dan daerah, untuk 
mengukur kemandirian keuangan daerah, antara lain: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
           Total Penerimaan Daerah (TPD) 
 

2. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBK) 
           Total Penerimaan Daerah (TPD) 
 

3. Sumbangan Daerah (SB) 
           Total Pendapatan Daerah (TPD) 
 

 Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pihak eksternal atau 
pemerintah pusat menggambarkan pola hubungan dari pelaksanaan otonomi 
daerah, dan pola hubungan ini biasanya sangat variatif. Menurut Halim (2004) ada 
4 pola hubungan yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan 
daerah, yaitu: (1) Pola hubungan instruktif, tingkat kemandirian keuangan rendah 
(0%–24,99%),peranan pemerintah pusat dominan dibandingkan dengan 
kemandirian daerah. Artinya daerah tindak mampu melakukan otonomi daerah. 
(2) Pola hubungan konsultatif, tingkat kemandirian keuangan rendah (25% – 
49,99%), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena 
dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. (3) Pola hubungan 
partisipatif, tingkat kemandirian keuangan sedang (50% – 74,99%), peranan 
pemerintahan pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan 
tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. (4) 
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Pola hubungan delegatif, tingkat kemandirian keuangan tinggi (75% - 100%), 
campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-
benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 

Menurut Halim (2004), Mardiasmo (2002), Nurcholis (2007) dan 
Insukindro dkk (1994)  bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah 
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
PAD merupakan salah satu komponen penting sebagai sumber penerimaan 
daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk 
mengukur kinerja keuangan daerah. 

Kaho (1997) menyatakan secara administratif pengelolaan PAD belum 
dapat dikelola secara optimal karena para pelaksana atau aparatur pemerintah 
dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib administrasi, 
sedangkan menurut Basri (1995) hambatan dalam mengelola PAD adalah 
kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparat, lemahnya sistem dan mekanisme 
pemungutan serta perlunya sistem dan prosedur administrasi. 

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan 
keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan 
yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mardiasmo (2002) mengungkapkan 
pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 
tujuan yaitu: memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber 
daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggung-jawaban publik 
dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Sugianto dan Winarni (2005:111) 
menyatakan bahwa ―Kinerja adalah tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, 

tingkat pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara 
aktual. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan 
dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkatt kesehatan perusahaan.‖ 

Agnes Sawir (2005:6) bahwa definisi ―kinerja keuangan adalah penilaian kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang 
digunakan adalah ratio dan indeks, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat yang 
harus diukur yaitu penciptaan tranparansi, akuntabilitas public, dan value for 
money (economic, efficiency, dan effectiveness). 

Kajian empiris Ferdinand dan Meitiana, mengenai PAD di Kota 
Palangkaraya, memperlihatkan  bahwa selama periode 1991- 2001, kemampuan 
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PAD dalam membiayai anggaran rutin relatif rendah. yaitu anggaran rutin hanya 
20 % dari total seluruh anggaran didanai oleh PAD Kota Palangkaraya. Supina 
Sino,Titin Ruliana,Imam Nazarudin Latif, rasio kemandirian keuangan daerah 
pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2014 mengalami 
kenaikan. Rasio efektifitas Pendapatan Daerah (PAD) pada kantor Sekretariat 
Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2104 mengalami penurunan. Rasio efisiensi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 
Barat mengalami penurunan. PAD pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat 
mengalami kenaikan sebesar 20,08% pada tahun 2013-2014. Tidak semua 
indikator penilaian (rasio kinerja keuangan daerah) mengalami peningkatan secara 
secara signifikan. Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid, 
kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun 2008-2012 dapat 
dikatakan baik karena setiap tahun dapat mengoptimalkan kemampuan 
keuangannya meskipun hasil persentasenya masih berada dalam kategori kurang 
mampu. Selain itu kinerja keuangan tahun 2008-2012 juga menunjukkan trend 
positif karena setiap tahunnya dapat meningkatkan kinerjanya dan perolehan 
SILPA tahun berjalan selalu meningkat yang dikarenakan adanya efisiensi pada 
komponen belanja daerah. 

  

3. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini berbasis pada penelitian diskriptif . Dikatakan diskriptif 
karena penelitian ini menggambarkan objek yang diteliti (Ruslan, 2006: 12). 
Analisis data diawali dengan analisis diskriptif, yaitu statistik yang dipergunakan 
untuk mengaanalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penggunaan 
analisis diskriptif untuk memberikan diskripsi mengenai variabel penelitian. 
Dalam analisis diskrisi ini digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan tabel-
tabel dan grafik-grafik yang berkaitan dengan penelitian. 

Ditinjau dari tujuan penelitian serta waktu yang tersedia, maupun objek 
yang menjadi fokus penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan terhadap 
dokumen-dokumen, objek penelitian yang diamati dengan menggunakan metode: 
(1) Mengumpulkan semua data sekunder yang telah diverifikasi kebenarannya. (2) 
Menganalisa data skunder dan menarik simpulan yang diperlukan untuk 
menjawab permasalahan dan pembuktian. Data dalam penelitian ini adalah data 
dekumenter, yaitu data melalui dekumen yang tersedia yang merupakan bahan 
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publikasi perpustakaan (referensi statistik, terbitan berkala, buku, koleksi khusus 
dan dokumen laporan) dan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan 
Pusat Statistik (BPS), Bagian Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sambas, Dirjen Otonomi Daerah dan publikasi lainnya. Instrumen 
pengukuran data yang digunakan oleh sumber data tentu mempunyai beberapa 
kelemahan, namun demikian sebagai institusi penghimpun, pengolah dan penyaji 
data (BPS), dan institusi lain sebagai penghimpun, pengolah data dan pelaksana, 
BPS dan institusi lain sudah diakui oleh berbagai pihak yang menggunakan data 
tersebut. Data dalam penelitian ini berupa data skunder, dengan jenis data yang 
digunakan adalah data runtut waktu (time series) sebanyak 5 (lima) tahun, mulai 
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 

Variabel studi ini adalah :  

1. Kemandirian Keuangan Daerah 

Analisis struktur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
perlu dilakukan sebab hasil perhitungannya bisa digunakan sebagai indikator 
untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. 
Menurut Musgrave dan Musgrave (dalam Halim dan Damayanti, 2007, 262) 
dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi 
antara pemerintah pusat dan daerah, adalah : 

 

                            

                             
 

                          

                             
 

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukan bahwa 
daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa ada 
bantuan dari pemerintah pusat.                                           

 

2. Efektivitas  

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas ini bisa dilihat dari rasio 
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perbandingan antara realisasi penerimaan yang bisa dicapai  selama satu tahun 
terhadap potensi rill PAD. Kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD 
dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu)atau 100 
persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan 
kemampuan daerah semakin baik. Semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, 
bearti semakin efektif sistem dan prosedur pemungutan PAD. Hanya saja, potensi 
PAD ini masih sulit dihitung. Oleh karena itu, digunakan pendekatan bahwa 
besarnya potensi PAD ini diasumsikan sama dengan target yang telah 
direncanakan. Untuk menghitung efektivitas PAD dapat digunakan formula 
sebagai berikut : 

Efektivitas = 
             

           
 x 100% 

 

3. Efisiensi 

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendaptan yang 
diterima. Dengan demikian, efisiensi ini bisa dilihat dari rasio perbandingan dari 
biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan PAD selama satu tahun dengan 
penerimaan PAD yang diperoleh. Kinerja pemerintah daerah dalam memungut 
PAD dikategorikan efisien apabila rasionya adalah lebih kecil dari 1 atau dibawah 
100%. Semakin kecil rasionya bearti makin efisiensi pula sistem dan prosedur 
pemungutan PAD di daerah ini. Untuk mengetahui tingkat efesiensi ini dapat 
digunakan formula sebagai berikut : 

Efisiensi = 
                           

                        
        

4. Elastisitas  

Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan menghimpun tambahan 
pendapatan supaya bisa mengimbangi kenaikan pembiayaan yang harus 
dikeluarkan selama satu periodie dapat diidentifikasi dengan menggunakan 
besaran elastisitas. Analisis elastisitas ini digunakan untuk mengukur tingkat 
sensitivitas atau kepekaan penerimaan PAD terhadap laju pertumbuhan PDRB 
dan laju pertumbuhan penduduk. 

Elastisitas PDRB       = 
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Elastisitas Penduduk = 
               

                    
        

 

Sebagaimana diketahui bahwa penyajian data PDRB dan data penduduk 
menggunakan tahun takwin, maka data penerimaan PAD juga harus disesuaikan 
dari data tahun anggaran, menjadi data tahun takwin. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. 

4.1.1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sambas 

Pendapatan daerah Kabupaten Sambas dari tahun 2012 sampai dengan 
tahun 2016 mengalami peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2012 
besarnya pendapatan daerah dari APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp 
900.547.992.024,52 dan tahun 2016 sebesar Rp 1.530.823.553.222,48 atau rata-
rata meningkat sebesar 17,50% tiap tahunnya. Struktur hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten sambas perlu di analisis 
karena hasil perhitungannya dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat 
tingkat kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan kegiatan pembangunan dan 
pelayanan kepada publik pada masing-masing daerah otonom. Data untuk 
menganalisis struktur hubungan pusat dan daerah ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Kinerja keuangan daerah salah satunya diukur dari kemandirian keuangan 
daerah. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan keuangan 
daerah yang berasal atau bersumber dari daerah sendiri  dalam menyumbang 
pendapatan daerah yang digambarkan dengan rasio PAD terhadap total 
pendapatan daerah dalam APBD.  Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 
dalam APBD menunjukkan kemampuan PAD dalam membiayai pemerintah 
daerah baik itu membiayai pelaksanaan aparatur pemerintah maupun membiayai 
pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasionya maka peranan 
PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan di daerah dinyatakan semakin 
mampu, sehingga keuangan daerah semakin mandiri. 
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Tabel 4.1 
Realisasi PAD, Total Penerimaan Kabupaten Sambas (Rp) 

Tahun Realisasi PAD Total Penerimaan Bantuan 
Keuangan 

2012 44.198.189.551,46 904.408.928.857.14 14.294.000.000 
2013 46.413.411.699,70 1.063.217.125.254.30 29.700.400.000 
2014 119.367.267.783,98 1.189.739.932.243.03 24.572.454.000 
2015 85.577.887.680,47 1.449.959.363.798.91 23.750.400.000 
2016 102.059.036.354,48 1.577.065.409.011.55 14.863.400.000 
Sumber : Badan Keuangan  Daerah Kabupaten Sambas, 2017 

 

Tabel 4.2 
Rasio Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah 

APBD Kabupaten Sambas Tahun 2012 – 2016 (%) 

Komponen 2012 2013 2014 2015 2016 
PAD 4,91 4,37 9,91 6,11 6,67 

Dana Perimbanga 83,26 80,68 75,81 71,14 81,22 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg sah 11,83 14,95 14,28 22,75 12,11 

Pendapatan Daerah 100 100 100 100 100 
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas 

Menarik untuk ditelaah, karena dalam perjalanan otonomi daerah di 
Kabupaten Sambas, ternyata kemadirian atau kemampuan keuangan daerah sangat 
rendah dan cenderung tidak mengalami perubahan, karena kenaikkan ini 
berfluktuatif setiap tahunnya, sehingga PAD tidak kokoh dalam menopang 
kemampuan keuangan daerah. Secara umum untuk Kabupaten Sambas (Tabel 
4.2), jika dilihat dari pola hubungan keuangan pusat dan daerah serta tingkat 
kemandirian keuangan daerah, berdasarkan indikator yang berpedoman pada 
Undang-Undang No. 33/2004, maka pola hubungannya masih instruktif, dengan 
tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali (rasio PAD masih di bawah 
25%). Pola hubungan yang instruktif, peranan pemerintah pusat sangat dominan 
dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai seluruh 
belanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih sangat mengandalkan 
sumbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendapatan APBD. Sehingga jika diukur 
dengan persyaratan pola hubungan tersebut, maka daerah Kabupaten Sambas 
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dianggab belum mampu melakukan otonomi daerah jika ditinjau dari segi 
kemampuan menghimpun dana. 

Penyebab rendahnya rasio PAD terhadap total belanja APBD salah 
satunya disebabkan oleh sifat dari pajak daerah dan retribusi daerah yang ―urban 
bias‖, dimana sumber pajak daerah dan retribusi daerah, objeknya lebih bersifat 

perkotaan seperti fasilitas hotel dan restoran yang berada diperkotaan, pajak 
penerangan jalan lebih banyak diperkotaan, pelaksanaan hiburan lebih banyak 
diperkotaan, perparkiran yang potensial diperkotaan, dll. Sementara Kabupaten 
Sambas objek pajak seperti ini masih terbatas, berhubung bukan merupakan 
ibukota provinsi, Selain itu keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun 
pajak daerah dan retribusi daerah tergantung pada kemampuan membayar pajak 
(ability to pay)  dan kemauan membayar pajak (willingness to pay) dari 
masyarakat, walaupun di daerah sudah tersedia perda dalam rangka 
mengoptimalkan pungutan. Penelitian Susilo dan Adi (2007) menghasilkan fakta 
empirik tidak ada peningkatan kontribusi PAD terhadap belanja daerah. Dari hasil 
penelitian disimpulkan bahwa tidak produktifnya produk perundang-undangan 
guna meningkatkan kemandirian daerah. 

 

4.1.2. Analisis  Efektivitas PAD Kabupaten Sambas 

Hasil kerja yang bisa dicapai selama satu periode oleh setiap unit 
kerja/instansi dalam jajaran pemerintah kabupaten Sambas perlu dianalisis untuk 
mengetahui tingkat efisinsi dan efktifitas kerja masing-masing instansi. 
Sehubungan dengan hal itu , maka selanjutnya akan dilakukan analisis tentang 
kinerja penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten sambas selama periode 
2012 sampai 2016.  

Rasio tingkat efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah 
kabupaten Sambas dalam merealisasikan PAD yang direncanakan di bandingkan 
dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Mengingat potensi 
PAD ini masih sulit dihtung, maka digunakan pendekatan bahwa besarnya potensi  
PAD diasumsikan sama dengan target yang telah direncanakan. Dari tabel 4.3 
diatas dapat dijelaskan untuk pendapatan asli daerah hanya di tahun 2014 dan 
2016 yang mencapai target realisasi pendapatan, sementara tahun 2012, tahun 
2013 dan tahun 2015 pencapaian target pendapatan hanya berkisar 90% s/d 94 %. 
Besaran target untuk tahun 2012 sebesar 46.781.359127,63 dengan capaian 
realisasi sebesar Rp.44.198.189.551,46 dengan pencapaian sebesar 94,48 %, di 
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tahun 2013 target pendapatan sebesar Rp. 51.540.104.798,30 dengan capaian 
realisasi sebesar Rp. 46.413.411.699.70 dengan pencapaian sebesar Rp. 90.05 % , 
tahun 2014 pendapatan ditargetkan sebesar  Rp.103.623.745.758,12 dengan 
capaian realisasi sebesar Rp. 119.367.267.783,98 dengan pencapaian sebesar Rp. 
115,19 % , tahun 2015 pendapatan di target sebesar Rp. 93.139.854.621,74 
dengan capaian realisasi sebesar Rp. 85.577.887.680,47 dengan capaian sebesar 
91.88 % dan selanjutnya untuk tahun 2016 Pendapatan di targetkan sebesar Rp. 
98.893.625.880,02 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 102.059.036.354,48 
dengan capaian sebesar Rp. 103.20 %. Dari keterangan tersebut dapat di 
simpulkan bahwa penetapan target mengalami kenaikan yang signifikan, dari 
tahun 2012 penetapan target hingga tahun 2016 mengalami kenaikan dalam 
penetapan target sebesar 102 % , penetapan target ini untuk terus memacu 
pemerintah kabupaten sambas untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerah. 
mengingat banyak  potensi  yang harus di gali  

Tabel 4.3 
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2016 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % 
2012 46.781.359.127,63 44.198.189.551,46 94.48 % 
2013 51.540.104.798.30 46.413.411.699,70 90.05% 
2014 103.623.745.758,12 119.367.267.783,98 115.19 % 
2015 93.139.854.621,74 85.577.887.680,47 91,88 % 
2016 98.893.625.880,02 102.059.036.354,48 103.20 % 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 2017 

Nilai rasio ini memperlihatkan kemampuan Kabupaten Sambas dalam 
merealisasikan penerimaan PAD. Semakin tinggi nilai rasio yang di peroleh 
menggambarkan kemampuan daerah kabupaten Sambas semakin efektif dalam 
menghimpun PAD. Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa  tahun  
2013 upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah kabupaten Sambas dalam  
menetapkan target yang setiap tahun mengalami peningkatan dalam menghimpun 
penerimaan Pendapatan asli Daerah sudah efektif. Tingkat efektifitas yang paling 
tinggi di capai pada tahun 2014 dan 2016. Dari data yang ditampilkan, kalau 
dihubungkan dengan kinerja keuangan daerah dari segi effektivitas, maka kinerja 
keuangan Kabupaten Sambas kokoh, karena kemampuan menghimpun 
pendapatan masih berfluktuasi. Tidak kokohnya kinerja keuangan ini disebabkan 
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oleh faktor faktor ketidak kokohan kinerja dari komponen penyumbang PAD itu 
sendiri, seperti yang dibahas berikut. 

Tabel 4.4 dapat dijelaskan untuk tahun 2012 PAD  dari hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan tetap memenuhi target pendapatan sebanyak 
100 %  dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 97.46 %. Selanjutnya 
pajak daerah 87.88 % dan retribusi daerah sebesar 87.45 %, Untuk tahun 2013 
dari komponen Retribusi daerah melebihi target sebesar 106.78 %, dan yang tidak 
mencapai target adalah pajak daerah dengan realisasi sebesar 80.57 %. Tahun 
2014 Reribusi daerah hanya terealisasi sebesar 79.10 %, seterusnya tahun 2015 
Retribusi daerah sebesar 102.71 %, dan untuk lain-lain pendapatan derah yang sah 
sebesar 88.96 %, selanjut untuk tahun 2016 Retribusi daerah hanya mencapai 
realisasi sebesar 69.01 %.  

Tabel 4.4 
Realisasi komponen PAD Kabupaten Sambas 

Tahun 2012 – 2106 (%) 

Tahun Pajak Daerah Retribusi 
Daerah 

Hasil Pengelolaan 
kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 

Lain –lain 
pendapatan 
daerah yang sah 

2012 87.88 87.45 100 97.46 
2013 80.57 106.78 100 90.63 
2014 105.68 79.10 100 123.80 
2015 100.69 102.71 100 88.96 
2016 103.93 69.01 100 100.74 

Sumber Badan Keuangan,  2017 

Dari analisis dapat diketahui tidak setiap tahunnya pendapatan asli daerah 
bisa mencapai realisasi pendapatan, sehingga apa yang ditargetkan dan 
dibelanjakan oleh daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan bisa menghambat. 
Dari tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa untuk pendapatan dari bea perolehan hak 
atas tanah dan Bangunan ( BPHTB ) pada tahun 2014 dan 2016 mengalami 
peningkatan karena ada perusahaan yang membayar Hak guna Usaha ( HGU ) , 
selanjut nya untu tahun 2012,2013 dan 2015 tidak mencapai target yang 
ditetapkan, untuk pajak Hiburan di tahun 2014 dan 2015 tidak mencapai target 
pendapatan. Kontribusi yang besar dari pajak ini adalah dari pajak penerangan 
jalan yang pemungutannya langsung dari PLN. 
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Tabel 4.5 
Realisasi Komponen Pajak Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 ( % ) 

Jenis Pajak 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-
Rata 

Pajak Hotel 113.69 127.70 160.95 119.93 110,85 126.624 
Pajak Restoran 133.99 128.35 113.66 155.17 136,78 133.59 
Pajak Hiburan 110.51 108.07 44.98 76.30 115,06 90.984 
Pajak Reklame 146.76 131.94 170.53 111.13 115,06 135.084 
Pajak Penerangan Jalan 107.55 105.03 109.37 109.42 110,99 108.472 
Pj. Mineral Bukan Logam 195.91 176.35 137.99 126.53 158,52 159.06 
Pajak Parkir 100 103.33 101.67 100 100 101 
Pajak Sarang Burung Walet 100.87 100 19.20 21.90 107.33 69.86 
BPHTB 34.06 19.99 102.31 56.97 142.57 71.18 
PBB 0 0 128.40 95.16 130.25 117.936 

  Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 2017 

 

 Tabel 4.6  
Realisasi Komponen Retribusi Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 ( %) 

Jenis Retribusi 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata 

Retr Jasa Umum 89.65 114.98 79.10 119.37 57.77 92,174 
Retr Jasa Usaha 90.23 68.91 71.30 86.01 43.17 71.924 
Retr perizinan 78.09 121.71 125.35 91.97 97.62 102.948 

       Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 

Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2012 s/d 2016 untuk retribusi 
Jasa usaha tidak pernah mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Untuk 
tahun 2013 dan 2014 untuk retribusi perizinan mencapai target realisasi 121,35 % 
dan 125,35 %. Rata-rata retibusi perizinan selama 5 tahun sebesar 102,948 %. 

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten 
Sambas, setiap tahunnya sangat effektif dalam penghimpunannya, yang terlihat 
dari Tabel 4.7. Sedangkan untuk komponen lain-lain pendapatan asli yang sah  di  
Kabupaten Sambas efektivitasnya sangat berfluktuatif dan dengan tingkat 
efektivitas yang berbeda-beda 
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Tabel 4.7 
Realisasi Komponen Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang dipisahkan Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 ( %) 

Kekayaan Daerah 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata 

Penyertaan Modal Bank Kal Bar 100 100 100 100 100 100 
 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas                                

Tabel 4.8 dapat dijelaskan untuk BLUD adalah pendapatan dari Rumah 
Sakit dan Puskesmas, pendapatan ini dikelola langsung dari SKPD tersebut, 
dengan artian pendapatan yang masuk dan dibelanjakan langsung oleh Rumah 
sakit dan Puskesmas, data pendapatan ini hanya tercatat di APBD. Untuk lain-lain 
pendapatan yang sah , ini adalah pendapatan yang di setorkan ke kas daerah tidak 
mempunyai rekening yang pasti, misalnya pengembalian dari kegiatan proyek 
yang tidak bisa terserap atau kegiatan rutin lain nya seperti pengembalian uang 
lebih tiket pesawat, bill hotel dll. 

Tabel 4.8 
Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah 

Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 ( %) 

PAD yang Sah 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-
Rata 

Jasa Giro 80.45 77.88 110.25 121.37 87.53 95.496 
Tuntutan ganti kerugian  8.00 8.00 72,57 11.13 77.52 35.444 

Pendapatan pengembalian 182.23 131.19 106.04 113.89 83.06 123.282 
Pendapatan dari angsuran 260.70 0 0 0 0 260.70 
Lain-lain PAD yang Sah 71.95 103.78 123.85 92.67 108.42 100.134 
BLUD 111.80 91.31 125.01 86.46 101.38 103.192 

  Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 

 

4.1.3. Analisis Effisiensi  PAD Kabupaten Sambas                                 

 Secara teoritis, efisiensi memperlihatkan kemampuan Badan Keuangan 
daerah untuk mencapai hasil dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.  
Tingkat efisiensi ini merupakan resiko perbandingan dari biaya yang dikeluarkan 
untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) selama satu tahun dengan 
penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh. Makin kecil rasio yang 
diperoleh, berarti makain efisien sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli 
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daerah di daerah ini. Nilai rasio yang diperoleh dari hasil perhitungan diatas 
memperlihatkan bahwa makin besar nilai rasio berarti makin tidak efisiens nilai 
pungut yang dicapai oleh seluruh jajaran badan keuangan daerah dalam 
pemungutan pendapatan asli daerah.  

Tabel 4.9 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Biaya yang dikeluarkan 

Tahun Realisasi (Rp) Total Biaya =  % x Penerimaan (Rp) Effisiensi (%) 

2012 44.198.189.551,46 523.000.500,00 1,183308 

2013 46.413.411.699,70 575.025.000,00 1,23892 

2014 119.367.267.783,98 1.567.500.000,00 1,313174 

2015 85.577.887.680,47 1.254.500.000,00 1,465916 

2016 102.059.036.354,48 1.585.000.000,00 1,553023 
Sumber : Badan Keuangan Daerah kabupaten Sambas  

       

Hasil perhitungan Tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur 
pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sampai tahun 2016 sangat efisien karena 
biaya operasionalnya sangat kecil. 

 

4.1.4. Analisis Elastisitas PAD Kabupaten Sambas                              

Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan yang salah satunya diukur kesejahteraan yang salah 
satunya diukur dalam indicator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan 
regional perkapita. Bila pendapatan riil perkapita masyarakat maka akan terdapat 
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk menggali pendapatan asli 
daerah supaya bisa mengimbangi kenaikan pembiayaan yang harus dikeluarkan 
selama satu tahun dapat diidentifikasikan dengan menggunakan besaran 
elastisitas. 

Analisis elastisitas ini digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas atau 
kepekaan penerimaan PAD terhadap laju pertumbuhan PDRB dan laju 
pertumbuhan penduduk. PDRB dan penduduk mempunyai kedudukan penting 
dalam hubungannya dengan kemampuan menghimpun pendapatan daerah, karena 
PDRB dan penduduk adalah potensi dari pendapatan daerah. 
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Tabel 4.10 
Data Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, dan Pertumbuhan Penduduk 

Kabupaten Sambas Tahun  2015 dan 2016 ( Dalam Persen ) 

Tahun Pertumbuhan PAD Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan Penduduk 
2015 (28,31%) 17,16% 0.92 
2016 19,33% 23,53% 1.03 

Sumber : Data Olahan, 2017 

 

Elastisitas Pendapatan asli daerah terhadap PDRB, dihitung dengan rumus : 

 

         % Pertumbuhan  PAD 
Elastisitas PDRB = ---------------------------------------- x 100 % 
                                          % Pertumbuhan PDRB 

 

    (28,31%) 
Elastisitas PDRB 2015 = -------------------------------- x 100 % = (164,98) % 
     17,16 

 

       

19,33 
Elastisitas PDRB 2016 = -------------------------------- x 100 % = 19,33 % 
     23.53  

Sedangkan elastisitas pendapatan asli daerah terhadap pertambahan penduduk 
dihitung dengan rumus  

                                             % Pertumbuhan  PAD 
Elastisitas Penduduk 2015 = ---------------------------------------- x 100 % 
                                                 % Pertumbuhan Penduduk 

                                              (28,31%) 
Elastisitas Penduduk 2015 = ------------------------------- x 100 % = (4,43) % 
     0.92 

      19,33 
Elastisitas penduduk  2016 = -------------------------------- x 100 % = 4,42% 
      1.03  
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa elastisitas PAD terhadap PDRB 
dan penduduk PAD secara rata-rata tidak elastis. Artinya bahwa kenaikkan PDRB 
ataupun penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan PAD yang signifikan. 
Untuk tahun 2015, dengan pertumbuhan PDRB dan penduduk tidak diimbangi 
dengan pertumbuhan PAD, malahan realisasi PAD menurun atau lebih kecil 
dibandingkan dengan dengan tahun 2014. Tetapi untuk tahun 2016 elastisitas 
PAD bersifat elastis, karena dengan meningkatnya PDRB dan penduduk, PAD 
juga meningkat. Untuk elastisitas PAD terhadap PDRB bersifat inelastis, yang 
berarti peningkatan PAD dengan persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan 
persentase peningkatan PDRB harga berlaku. Sedangkan elastisitas PAD terhadap 
penduduk bersifat elastis, yang berarti persentase peningkatan PAD lebih besar 
dari persentase pertumbuhan penduduk. Secara umum disimpulkan bahwa dari 
aspek elastisitas, kinerja keuangan daerah kabupaten Sambas belum kokoh. 

Apabila dikaji lebih carmat, dapat dikatan bahwa secara keseluruhan 
tingkat kemandirian dalam pembiayaan relatif masih rendah, sedangkan tingkat 
ketergantungan pada bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat relatif masih 
cukup tinggi. Kondisi ini bisa terjadi karena dalam kegiatan pengelolaan 
keuangan daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sambas, cq Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas seringkali ditemui 
berbagai kendala sehingga target yang ditetapkan tidak pernah bisa dicapai. 
Kendala-kendala yang dihadapi ini dengan sendirinya berdampak kepada efisensi 
dan efektivitas pengelolaan keungan daerah yang dijalankan selama ini. Begitu 
juga pemungutan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh setiap jajaran terkait 
sampai pada tingkat kecamtan dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sambas, secara umum belum memadai dan masih perlu ditingkatkan lagi. 
Anggapan ini ditandai dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan (RKAP) 
belum sesuai dengan ketentuan, dalam arti hanya untuk memenuhi 
kebutuhan rencana selama satu tahun yang bersangkutan dan belum 
dikaitkan secara utuh dengan rencana kegiatan jangka panjang. 

2. Sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah pada tingkat 
kecamatan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

3. Laporan pemungutan PAD dari setiap kecamatan dan instansi terkait tidak 
dibuat dengan tertib dan belum dikirim secara tepat waktu. 

4. Pemroses rekening tagihan pajak dan retribusi dengan aplikasi komputer 
sering mengalami gangguan. 
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5. Transaksi akuntansi belum diproses dengan menggunakan aplikasi 
komputer 

 

5. SIMPULAN 

Kinerja keuangan daerah dari aspek peningkatan pendapatan daerah 
Kabupaten Sambas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami 
peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2012 besarnya pendapatan 
daerah dari APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp 900.547.992.024,52 dan tahun 
2016 sebesar Rp 1.530.823.553.222,48 atau rata-rata meningkat sebesar 17,50% 
tiap tahunnya, dengan tingkat kemadirian atau kemampuan keuangan daerah 
sangat rendah dan cenderung tidak mengalami perubahan, karena kenaikkan ini 
berfluktuatif setiap tahunnya, sehingga PAD tidak kokoh dalam menopang 
kemampuan keuangan daerah. Dari kinerja effektifitas dan effisiensi pengelolaan 
keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Sambas sudah effektif dan effisien, 
tetapi dari aspek elastisitas, masih tidak elastis yang berarti potensi PAD belum 
tergali secara optimal. 

Kabupaten Sambas Merupakan daerah kabupaten yang terbesar di 
Kalimantan Barat,   tak heran jika potensi alam yang kaya banyak terdapat 
didaerah ini, Penggalian potensi alam tentunya akan berdampak pada 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, seperti tambang gas yang belum di 
gali,  potensi alam sarang burung walet dan potensi wisata. Sehubungan dengan 
hal tersebut banyak potensi pendapatan yang harus digali dengan memperhatikan 
potensi sumber daya alam. 
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