
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah adalah bertujuan 

untuk merubah keadaan kearah yang lebih baik, dengan sasaran akhir terciptanya 

kesejahreraan masyarakat di setiap daerah tersebut. Pembangunan merupakan 

rangkaian dari program-program disegala bidang secara menyeluruh, terarah dan 

berkesinambungan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.  

Dalam pelaksanaan pembangunan setiap daerah diwajibkan serta senantiasa selalu  

dituntut untuk melaksanakan  reformasi yang menyeluruh sehingga semua elemen 

masyarakat dapat menjadi bagian dari pembangunan tersebut. Tuntutan reformasi 

disegala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat indonesia dalam 

menyikapi berbagai permasalahan daerah akan membawa dampak terhadap 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi 

yang benar serta pertimbangan keuangan yang lebih adil, proposional dan 

transparan pada setiap jenjang antar pemerintahan menjadi harapan serta menjadi 

tuntutan yang semakin diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. 

 

Pada dasarnya keadaan dan  posisi keuangan daerah dalam menyelenggarakan 

otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah, alternatif cara untuk  mendapat 

keuangan yang memadai juga telah dipertimbangkan oleh pemerintah. Hal ini 
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dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai berikut: “ 

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya 

maka kepadanya perlu diberikann sumber pembiayaan yang cukup, tetapi 

mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka 

kepala daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .” Untuk melaksanakan 

urusan pemerintah yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah maka 

pemerintah daerah setempat harus megelola secara maksimal potensi yang ada, 

baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya 

ekonominya, ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk 

berbagai pembiayaan guna pembangunan didaerah dan semua itu masuk dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Undang-undang Nomor  33 

tahun 2004. 

 

Skala besarnya tingkat penerimaan daerah yang berasal dari PAD senantiasa 

mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan sekaligus mencerminkan 

kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam menghimpun serta 

menggali potensi yang terdapat didaerah tersebut. Aspek pembiayaan merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga 

daerah. Sejalan dengan penggunaan dan kebutuhan dana semakin besar guna 

membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah 

daerah setempat serta dinas yang terkait harus mampu menghimpun dana serta 

menggali potensi yang ada secara maksimal.  
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Kabupaten Pesawaran yang terbentuk sebagai kabupaten dari hasil pemekaran 

Kabupaten induknya yaitu Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah yang 

cukup potensial untuk berkembang, masyarakat di Kabupaten ini pada umumnya  

sangat mengharapkan tercapainya otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 

Pengertian nyata mengandung pengertian bahwa pemberian otonomi daerah 

berdasarkan faktor-faktor perhitungan, dan tindakan serta suatu kebijaksanaan 

yang benar-benar menjamin daerah secara nyata mampu mengurus rumah 

tangganya sendiri, sedangkan bertanggung jawab memberikan pengertian bahwa 

pemberian otonomi pada daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya yakni 

dapat melancarkan usaha pembangunan yang tersebar diseluruh negara dan serasi 

atau tidak bertentangan dengan pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan 

pembinaan politik dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 

dikutip dari Ratnawati 2001 : 1). Menurut Josef Riwo Kaho (1995 : 25), suatu 

daerah dapat dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila 

memiliki atribut sebagai berikut:  

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan 

rumah tangga daerah itu merupakan urusan yang telah diserahkan oleh 

pemerintah pusat pada daerah.  

2. Urusan rumah tangga itu diatur, diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau 

prakasa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri. 

3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga tersebut maka daerah 

memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat, yang mampu 

mengurus rumah tangganya . 
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4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan 

yang cukup bagi daerah agar membiayai segala kegiatan dalam rangka 

penyelenggaran rumah tangganya.  

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas sudah sewajarnya bagi pemerintah 

daerah harus terus berpacu dan berusaha untuk menggali potensi dan menata 

sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif yang diharapkan mampu 

memberikan porsi PAD yang lebih besar terhadap APBD. Dengan kondisi seperti 

inilah fungsi desentralisasi fiskal yang merupakan peran dan tanggung jawab 

pemerintah sangat diperlukan. Hubungan antara kebijakan fiskal dengan 

pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang penting. Karena suatu 

pendapatan kebijakan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan potensi yang ada 

guna peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesawaran. Implementasi dari 

keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). APBD terbagi atas dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pegeluaran. 

Tabel 1 penerimaan daerah yang berasal dari PAD Kabupaten Pesawaran. 

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan PAD Kabupaten Pesawaran Tahun  

    Anggaran 2008-2012 (dalam rupiah) 

 
Tahun  Jenis Pendapatan Asli Daerah Total Pertum-

buhan Pajak daerah Retribusi 

daerah 

Laba usaha 

Daerah 

Lain-lain 

PAD yang 

sah 

2008 1.264.452.231 790.643.356 0 713.944.291 2.769.039.878 - 

2009 1.816.121.972 1.186.257.498 89.973.444 3.073.548.431 6.165.901.343 122,67% 

2010 1.426.746.472 2.539.843.008 450.423.042 2.634.747.869 7.051.760.390 14,36% 

2011 2.167.263.347 2.456.786.302 516.612.520 3.557.027.074 8.697.689.243 23.34% 

2012 2.704.524.443 2.833.636.609 688.235.151 5.804.499.689 12.030.895.893 38,32% 

Rata-rata 49,67% 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran, 2013* 

 

Dengan memperhatikan dari tampilan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran dari tahun anggaran 2008 
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sampai dengan tahun anggaran 2012 mengalami peningkatan seiring dengan 

digulirkanya  otonomi daerah.  

Pertumbuhan yang sangat tinggi terlihat pada anggaran 2009 yaitu sebesar 

122,67% ini dikarenakan pada tahun 2008 Kabupaten Pesawaran belum menerima 

pendapatan dari laba usaha daerah selain itu belum maksimalnya penerimaan dari 

lain-lain PAD yang sah. Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Pesawaran 

sebesar 49,67%. terbesar disumbangkan dari sumber pendapatan lain-lain PAD 

yang sah memberikan kontribusi yang paling besar terhadap kenaikan PAD,  lalu 

dari sumber retribusi daerah, dan dari sumber penerimaan pajak daerah dan laba 

usaha daerah. 

 

Perbandingan antara target dan realisasi penerimaan yang diperoleh dari PAD 

Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008-2012 dapat dilihat dari tabel 2.  

 

Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 

2008-2012 
 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase 

2008 3.049.232.296 3.170.991.937 103,99% 

2009 7.000.000.000 7.607.376.683 108,68% 

2010 10.003.884.786 8.769.700.489 87,66% 

2011 10.000.000.000 10.872.111.581 108,72% 

2012 11.254.018.000 15.038.624.292 133,63% 

Rata-rata 108,54% 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Pesawaran, 2013* 

 
 

Tabel 2 rata-rata capaian target PAD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2008-

2012 sebesar 108,54%. Penerimaan daerah yang diperoleh dari PAD pada tahun 

2008,2009,2010,2011 dan 2012 tercapai target masing-masing sebesar 103,99 %, 

108,68%, 87,66%, 108,72% dan 133,63%. Namun pada tahun 2010 target yang 

telah ditentukan tidak berhasil direalisasikan sampai dengan 100% karena PAD 
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yang diterima hanya sebesar Rp. 8.769.700.489,00 atau 87,66% dari target yang 

sebesar Rp. 10.003.884.786,00. 

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besar kecilnya Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, karena selain PDRB merupakan salah 

satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.  

PDRB juga merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh 

unit kegiatan usaha yang berada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, 

atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh seluruh kegiatan 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, dan ekspor (BPS 

Kabupaten Pesawaran, 2012 :3 ).  

 

Dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , biasanya ada 

sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan 

PDRB tersebut. 

Sektor ekonomi yang berperan besar terhadap  pembentukan PDRB Kabupaten 

Pesawaran pada lima periode terakhir masih didominasi oleh sektor pertanian. 

PDRB Kabupaten Pesawaran berdasarkan harga konstan dapat dilihat pada tabel 3 

berikut ini. 

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran Menurut  

    Lapangan  Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000. Periode     

               2008-2012 (Juta Rupiah) 

 
No  Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Pertanian 1.162.672 1.206.972 1.288.889 1.358.088 1.427.968 

2 Pertambangan 36.176 37.096 37.703 39.086 40.818 

3 Industri pengolahan 115.322 117.476 124.589 126.925 129.849 

4 Listrik & Air bersih 5.984 6.469 3.588 3.655 3.691 

5 Konstruksi 119.627 124.909 129.144 140.161 150.138 

6 Perdag,Hotel&Rest 290.212 304.099 323.281 334.428 360.214 

7 Trans&komunikasi 53.103 60.727 67.474 72.113 77.638 

8 Keuangan,persewaan 86.049 94.270 99.608 104.530 117.305 

9 Jasa-jasa 180.628 183.240 207.063 210.371 213.851 

PDRB 2.049.811 2.135.259 2.281.333 2.389.354 2.521.446 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran 2013* 
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Dana pembangunan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Dana pembangunan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai 

kewenanganya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 

pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan yang dialokasikan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran terdiri dari atas bagian hasil pajak 

dan bagi hasil bukan pajak serta penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Besarnya dana perimbangan untuk Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2008-

2012 yang diterima dari pemerintah pusat dapat dilihat dari tabel 4 berikut ini : 

Tabel 4.  Dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun  

     Anggaran 2008-2012 

 
Tahun Jenis penerimaan Total Per-

tumbuh

-an 

% 

Bagi Hasil 

Pajak 

Bagi Hasil 

Bukan pajak 

DAU DAK 

2008 16.060.644.631 13.510.123.678 181.361.870.313 - 210.932.638.622 - 

2009 18.540.846.291 13.550.269.351 214.736.000.000 6.035.000.000 252.862.115.642 19,87 

2010 19.532.126.844 11.271.704.803 235.153.000.000 9.988.000.000 275.944.831.647 8.94 

2011 16.790.481.331 21.129.188.847 242.328.000.000 10.532000.000 290.779.670.178 5,27 

2012 20.387.405.486 22.015.821.459 381.045.000.000 26.835.000.000 450.283.226.945 54,42 

Rata-rata 22,13 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesawaran, 2013* 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa dana perimbangan Kabupaten Pesawaran 

didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Besarnya dana perimbangan 

Kabupaten Pesawaran dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi pertumbuhan 

terbesar terjadi pada tahun 2012 yang mengalami perubahan sebesar 54,42% yaitu 
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dari total dana perimbangan Rp. 290.779.672.178,00 menjadi Rp. 

450.283.226.945,00. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 

yaitu sebesar 5,27%. 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan dari potensi ekonomi 

daerah, untuk itu pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai salah satu kriteria 

dalam pemberian otonomi daerah dan idealnya sumber PAD mampu 

menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan 

dengan sumber pendapatan  lainya. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat 

kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi PAD terhadap total 

penerimaan APBD. Tabel 5 dibawah ini akan memperlihatkan seberapa besar 

kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD Kabupaten Pesawaran. 

Tabel 5. Kontribusi PAD Terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten 

Pesawaran  

Tabel 5. Rata-rata Kontribusi  PAD  pada APBD Kabupaten Pesawaran      

Tahun Anggaran 2008 – 2012 

 

Tahun Total Penerimaan (Rp) PAD (Rp) Kontribusi PAD (%) 

2008 226.535.302.377 2.536.793.350 1.12 

2009 278.062.929.771 6.085.901.346 2,19 

2010 292.248.475.573 7.015.760.391 2,40 

2011 323.400.053.722 8.698.089.263 2,69 

2012 483.465.408.940 11.030.899.433 2,28 

Rata-rata                                                                                                2,14 

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2013* 

 

Dari Tabel 5 di atas menberikan gambaran bahwa di Kabupaten Pesawaran APBD 

nya sangat memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dari Dana Perimbangan 

atau transfer dana pusat, ini ditunjukkan dari besarnya sumbangan dari PAD pada 



9 
 

total penerimaan APBD Kabupaten, yang rata-rata hanya memberikan kontribusi 

sebesar 2,14 persen saja setiap tahunnya. 

Dari keadaan keuangan di Kabupaten Pesawaran ini mendorong pemerintah 

kabupaten, khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah harus lebih mampu mencari dan menggali sumber-sumber peningkatan 

PAD yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.  

 

B. Permasalahan 

 

 

Sebagai kabupaten baru dari pecahan kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten 

Pesawaran perlu mengoptimalisasikan sumber-sumber yang memberikan 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pelaksanaan otonomi 

daerah di Kabupaten Pesawaran, pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai birokrasi pemerintahan, dituntut untuk terwujudnya 

kemandirian keuangan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran 

berupaya agar dapat dan mampu meningkatkan penerimaan daerah, khususnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan sumber 

pembiayaan dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas dari gambaran rata-rata Pertumbuhan realisasi 

PAD sebesar 108,54 persen, dan kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten 

sebesar 2,14 persen pada tahun anggaran 2008 – 2012, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah; “ Bagaimanakah Kinerja Sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran tahun 2008 – 2012?” 

 

 

 



10 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kinerja setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012. 

2. Dapat diketahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

dijadikan unggulan yang berdasarkan efektifitas, kontribusi dan 

pertumbuhan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

 

Dari hasil penelitian dapat diharapkan menjadi sumbangan pemikiran yang 

berdasarkan kajian ilmiah untuk masukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pesawaran khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Pesawaran khususnya yang berkaitan dengan upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).. 

 

E.  Kerangka Pemikiran  

 

Gambaran umum dari kondisi keuangan di Kabupaten Pesawaran pada 

hakekatnya adalah menjelaskan keadaan dari sisi pengeluaran dan penerimaan 

keuangan di Kabupaten ini selama periode 2008 – 2012, dan kondisi ini dapat 

dilihat di Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) . 

Secara fungsional APBD adakah merupakan kontrak sosial antara pemerintah 

daerah dengan rakyat di Kabupaten tersebut, khususnya tentang kewajiban untuk 

mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan rakyat (Marselina 2005 :31).  

Secara keseluruhan APBD menjalankan beberapa fungsi penting yaitu; 
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1. Fungsi Alokasi 

Fungsi Alokasi yaitu ketika APBD digunakan untuk mengatur alokasi belanja 

untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik (public goods and services) 

berdasarkan skala prioritas yang diambil pemerintah. 

2. Fungsi Distribusi 

Fungsi Distribusi yaitu melalui anggaran (APBD) pemerintah daerah dapat 

mengusahakan agar kesenjangan pendapatan ekonomi menjadi berkurang, 

pemanfaatan hasil-hasil pembangunan lebih merata di masyarakat. 

3. Fungsi Stabilisasi 

Fungsi Stabilisasi yaitu ketika APBD digunakan untuk memecahkan masalah-

masalah kesenjangan dan gejolak ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat 

seperti menekan laju inflasi dan tingginya angka pengangguran 

 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan 

otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan daerah yang 

nyata, luas dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan daerah untuk 

menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Keadaan ini berarti secara finansial 

daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali 

sebanyak mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) . 

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi. 

 Pada dasarnya azas desentralisasi mensyaratkan adanya kemandirian pemerintah 

daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah yang tidak tergantung pada 
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subsidi dan bantuan pemerintah pusat yang dalam bentuk dana perimbangan, 

pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang dimilikinya untuk 

meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.  

Pengukuran kinerja Pendapatan Asli Daerah adalah satu cara untuk menentukan 

tingkat efisiensi, efektifitas dan pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari 

pajak daerah, retribusi daerah dan sumber kutipan lain yang dipungut oleh 

pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk meningkatkan kemandirian daerah,  pemerintah daerah haruslah berupaya 

secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Salah 

satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian sumber-sumber PAD 

agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-

faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2001 :100). PAD Kabupaten 

Pesawaran sebagai salah satu ukuran dalam kemandirian keuangan hanya 

memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,14 persen terhadap penerimaan 

Kabupaten Pesawaran pada tahun anggaran 2008 – 2012, rata-rata pertumbuhan 

PAD Kabupaten Pesawaran sebesar 49,67 persen dan rata-rata capaian target PAD 

sebesar 108,54 persen. 

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada , maka alasan dalam menganalisis 

Perkembangan dan Kinerja Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Pesawaran  selama tahun 2008  - 2012 antara lain dari pajak daerah, jenis-jenis 

pajak daerah, retribusi daerah,  jenis-jenis retribusi daerah, laba usaha daerah dan 

lain-lain PAD yang sah. 
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F. Sistematika Penulisan 

I  : Penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab yang meliputi : 

Pendahuluan  yaitu di dalam nya terdapat latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

pemikiran, dan sistematika pemikiran. 

II  :  Tinjauan pustaka yang terdiri dari
 
landasan teori yang berkaitan  

dengan penulisan ini yaitu mengenai otonomi daerah, keuangan 

daerah, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, 

pendapatan asli daerah, kinerja pendapatan asli daerah (PAD) dan 

cara pengukurannya. 

III : Metode penelitian yaitu meliputi jenis dan sumber data, metode  

pengumpulan data dan alat analisis. 

IV : Hasil perhitungan dan pembahasan  

V :  Simpulan dan saran 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 


