
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah dambaan semua daerah maupun Negara. 

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan gambaran hasil kerja pemerintah dalam 

mensejahterakan rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator tingkat 

kesejahteraan penduduk di suatu daerah atau Negara. Dengan tercapainya pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung akan mengurangi 

jumlah penduduk yang tergolong miskin. Salah satu indikasi dari kemajuan perekonomian 

adalah melalui pencapaian tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atau 

Produk domestik bruto (PDB). 

 

Peran Pemerintahan Daerah sejak diberlakukannya Otonomi Daerah dalam mengelola rumah 

tangganya sendiri semakin besar. Hal ini dapat ditunjukan adanya hubungan dalam bidang 

pemerintahan terlihat dengan semakin bertambahnya kewenangan bidang pemerintahan 

kecuali bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Yustisi, moneter dan Fiskal 

serta Agama (Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 10). 

 

Dalam UU No 32 Tahun 2004 itu pula menjelaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

propinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung 



dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Dijelaskan pula dalam Undang – undang 

tersebut bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber 

pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang 

didesentralisasikan. 

 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya 

adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu 

kemampuan yang handal dan professional dalam menjalankan pemerintahan serta 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti 

memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan 

berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesjahteraan masyarakat. Pembangunan daerah 

dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pertama, pendekatan sentralis dam kedua, 

pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralis mengandung arti bahwa pelaksanaan 

pembangunan. Sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat 

di pusat. Pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah sebagian 

besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah (pemda) secara 

otonom. Pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan 

peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang bersih dan baik ( good 

governance) di daerah. Artinya, pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas 

prinsip efektif, partispatif, terbuka (transparency), dan akuntabel (accountability).  

 

Otonomi daerah tidak hanya berhenti dengan pembagian dana pembangunan yang relative 

“adil” antara pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan 

(balancing fund), tetapi keberhasilan otonomi daerah yang diukur dari seberapa besar porsi 

sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau Produk Domestik 



Regional Bruto (PDRB). Oleh sebab itu, implementasi otonomi daerah tidak hanya tanggung 

jawab penyelenggara pemerintah daerah, yakni Bupati atau Walikota serta perangkat daerah 

klainnya, tetapi juga seluruh masyarakat local di tiap – tiap daerah (Saragih, 2003;30) 

 

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan 

pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta 

perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kewenangan daerah bertujuan agar pelayanan 

publik dapat diselenggarakan dengan seoptimal mungkin guna mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera. Disamping itu, daerah otonom dapat lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat 

berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat didaerah tersebut. 

 

Desentralisasi sebagai salah satu tiang otonomi daerah yang memiliki makna penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan bernegara dalam hal memberikan pelaksanaan 

umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih 

demokratis. Dalam rangka implementasi konsep desentralisasi, maka pengertian otonomi 

sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta aspirasi daerah harus diletakan 

juga dalam kerangka pembiayaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

Desentralisasi menurut Logemann dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1. Desentralisasi jabatan, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara 

tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan. 

2. Desentralisasi ketatanegaraan, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan 

pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. 



 

Menurut Manson membagi desentralisasi menjadi dua yaitu desentralisasi politik dan 

desentralisasi administrasi/birokrasi. Rondlnelli dalam Hanif Nurcholis (2005;9) merumuskan 

desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan 

administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, 

organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah/lembaga 

swadaya masyarakat. Secara umum desentralisasi mencakup aspek-aspek politik, 

administratif, fiskal dan ekonomi.  

 

Kewajiban yang terutama bagi pemerintahan Daerah adalah pemberian pelayanan yang lebih 

baik kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga di daerahnya. Saat ini 

fungsi dari keberadaan Pemerintah Daerah pusat dan Daerah haruslah diluruskan bukan 

sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan 

penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut diperlukan adanya kemampuan keuangan daerah 

yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. 

Kemampuan keuangan daerah yang dinilai dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang 

tertuang dalam APBD propinsi dan kabupaten/kota masih tergolong kecil jika dibandingkan 

dengan sumber penerimaan pendapatan yang lainnya meskipun ada kecenderungan 

peningkatan dari tahun ke tahun. 

 

Berpijak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan), 

pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah didasarkan atas empat prinsip antara lain : 

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat didaerah dalam rangka dekonsentrasi 

dibiayai dari dan atas bebabn APBN 



2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi 

dibiayai dari dan atas beban APBD 

3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat 

atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah 

pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban 

APBD nya sebagai pihak yang menugaskan 

4. Sepanjang Potensi sumber – sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah 

pusat memberikan sejumlah sumbangan. 

 

Kaho (1997:124), salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan “Self 

Supporting” dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan 

faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomnya. 

Berarti dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dukungan 

dana. 

 

Dana Perimbangan merupakan aspek penting dalam system perimbangan keuangan antar 

pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang bersumber dari 

penerimaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

perimbangan ini terdiri dari : 

1. Dana Bagi Hasil (termasuk di dalamnya adalah bagi hasil atau Pajak Bumi dan 

Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan, serta 

dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam. 



2. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria 

untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar 

sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukan semakin kecil ketergantungan daerah 

kepada pusat. 

 

Gie(1995:270), mengatakan bahwa pada prinsipnya daerah otonom harus dapat membiayai 

sendiri semua kebutuhannya sehari-hari yang rutin. Apabila untuk kebutuhan itu daerah 

masih mengandalkan bantuan dari pusat, maka sesungguhnya daerah itu tidak lagi otonom. 

Tantangan pembangunan memasuki milennium ketiga yang diwarnai liberal perlu 

menempatkan jajaran perangkat pemerintah daerah untuk lebih professional melalui 

pengembangan kapasitas perangkat pemerintah daerah. 

 

Penggalian sumber-sumber keuangan sejalan dengan keinginan adanya suatu paradigma baru 

agar pemerintah dapat bersikap professional sesuai dengan konsep Reinventing Government 

yaitu konsep pemerintah yang disemangati oleh logika-logika wirausaha (bisnis). Dengan 

demikian pemerintah daerah harus berusaha bagaimana mendapatkan tambahan dana dengan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat menunjang penyelenggaraan 

otonomi daerah. 



 

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, maka sistem pemerintahan dan otonomi 

daerah pun mengalami pergeseran atau perubahan dimana selama ini sistem pemerintah lebih 

banyak mengarah pada sentralistik atau sistem pemerintahan terpusat. Sehingga telah 

diundangkannya Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, hal 

tersebut menyebabkan sistem pemerintahan lebih banyak mengarah pada desentralistik atau 

penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan akan menyebabkan 

otonomi daerah diperluas, baik jangkauan maupun kewenangannya. 

 

Akibat dengan diperluasnya daerah otonomi tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan 

Undang-undang tentang otonomi daerah tahun 2004. Dengan akan efektifnya pemberlakuan 

Undang-undang tersebut pada tahun 2005/2006, maka struktur keuangan daerah juga akan 

mengacu pada ketentuan yang baru tersebut dan komponen –komponen penerimaan daerah 

juga mengalami perubahan. Adapun komponen- komponen sumber penerimaan daerah 

menurut undang – undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah tersebut meliputi : 

a. Pendapatan asli daerah (PAD) 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain – lain penerimaan yang sah 

 

Dari sumber penerimaan diatas, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah 

satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya 

digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu daerah mempunyai wewenang penuh 

untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil 

meningkatkan PAD-nya secara nyata berarti bahwa daerah tersebut telah dapat 



memanfaatkan semua potensi yang ada didaerah secara optimal. Kebijaksanaan yang 

ditempuh pemerintah daerah dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan 

peningkatan penerimaan PAD. Sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari 

sumbangan dan bantuan diusahakan tingkat pertumbuhannya makin menurun. 

 

Kebijaksanaan – kebijaksanaan dibidang Penerimaan daerah pada dasarnya ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan daerah seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah 

tangga sendiri. Dengan kata lain, diusahakan agar pemerintah daerah mempunyai cukup 

sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya terutama penggalian sumber – sumber dana 

yang potensial didaerah dengan tetap menjamin agar pelayanan pemerintah daerah sejalan 

dengan usaha – usaha pembangunan nasional. Sementara itu, kebijaksanaan – kebijaksanaan 

dibidang pengeluaran pada prinsipnya diarahkan agar dapat memberikan pengaruh positif 

yang besar kepada perekonomian daerah. 

Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) tersebut terdiri dari unsur  –  unsur yaitu : 

a. Hasil pajak daerah 

b. Hasil retribusi daerah 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang 

dipisahkan 

d. Lain – lain pendapatan yang sah. 

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah (pemda) 

berlomba – lomba menciptakan kreativitas baru  untuk mengembangkan dan meningkatkan 

jumlah penerimaan PAD. Selama PAD benar – benar tidak memberatkan atau membebani 

masyarakat lokal. Investor lokal, investor asing, tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan 

bahwa daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat. 



Pada umumnya, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi, dengan peningkatan 

nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi terhadap pajak dan atau 

PDRB. Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan dengan daerah kabupaten, maka kegiatan 

perekonomian jauh lebih berkembang di kota dibandingkan dengan daearah kabupaten. 

Namun, daerah kabupaten dengan potensi sumber alam cukup besar cenderung mampu untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. 

 

Menurut Mangkoesoebroto (1993:1810) Penerimaan daerah dapat dibedakan antara 

penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.Penerimaan bukan pajak misalnya 

penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri 

maupun pinjaman luar negeri, penerimaan badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari 

lelang dan sebagainya. 

 

Penerimaan daerah diatas digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

kabupaten dan kota. Davey (1989) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah 

ditentukan oleh adanya sumber pendapatan / penerimaan daerah dan tingkat lukratifnya. 

Tingkat lukratif tidaknya sumber pendapatan daerah ditentukan oleh sejauh mana dasar 

pengenaan pajak responsive terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

ekonomi. 

 

Dalam mengelola keuangan daerah, salah satu unsur yang cukup menentukan adalah 

bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggalang dan mengembangkan sumber- 

sumber pendapatan asli daerahnya, karena kemampuan dan kemandirian suatau daerah tolak 

ukurnya ditentukan oleh seberapa besar pendapatan asli daerah tersebut dapat digali dan 

direalisasikan sesuai dengan potensi yang tersedia.Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, 



dipandang perlu menekankan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat , 

pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah.Pemberian otonomi kepada suatu daerah termasuk pengembangan 

wilayah baru juga ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam menggali dan 

merealisasikan pendapatan asli daerahnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis perkembangan PDRB 

terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya Provinsi Lampung. 

 

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini. Masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimanakah tingkat 

perkembangan PDRB atas Harga Konstan 2000=100  terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2001 - 2008” 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana tingkat perkembangan PDRB 

atas Harga Konstan 2000=100 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2001 - 2008” 

. 

 

1.4. Kerangka teori 

Undang – Undang No 33 tahun2004 menyatakan sumber pendapatan asli daerah dalam 

pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan 

lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini sangatlah 

diharapkan penerimaan PAD dapat menutupi kebutuhan – kebutuhan rutin pemerintah daerah 

kabupaten. 



 

fPemerintah Daerah mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat 

dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memeperhatikan penataan 

ruang baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah; dan mempercepat pembangunan perdesaan dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, 

pembangunan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam; serta 

mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan 

mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan 

investasi serta pengelolaan sumber daya. 

 

Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber 

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang dikelola oleh 

daerah sendiri, yang meliputi hasil pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah 

dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,dan lain – lain PAD yang sah (Rupiah). 

 

Penerimaan daerah adalah pemasukan daerah yang diperoleh dari semua sumber penerimaan 

daerah baik berasal dari penerimaan daerah sendiri maupun bantuan lainnya, seperti PAD, 

Dana perimbangan, Pinjaman daerah dan lain – lain penerimaan yang sah (rupiah). 

 

Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

unit-unit produksi di Provinsi Lampung selama 1 (satu) tahun. Dalam penelitian ini 

digunakan atas dasar harga konstan 2003-2008. 

 



Amin (1999;5) menyatakan bahwa produk domestik bruto (PDRB) merupakan alat ukur 

kegiatan ekonomi suatu daerah dan berfungsi sebagai indikator kuantitaif tentang 

kesejahteraan masyarakat suatu daerah pada periode waktu tertentu ( 1 tahun). 

 

BPS (2002;20), PDRB pada dasar nya merupakan junlah nilai tambah (valueadded) yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai 

brang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. 

PDRB atas dasar harga berlaku mengambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan 

menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang 

berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. 

Untuk menghitung PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa masing-masing 

dijelaskan berikut ini : 

a. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi diwilayah suatu daerah dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output 

dengan input. Unit- unit produksi dalam penyajian ini dikelompokan menjadi 9 

lapangan usaha (sektor) yaitu : 1. Pertanian, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. 

Industri pengolahan, 4. Listrik,Gas dan air bersih, 5. bangunan, 6. Perdagangan,hotel 

dan restoran, 7. Pengangkutan dan komunikasi, 8. keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan, 9. Jasa- jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut 

dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. 

b. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang iterima oleh 

faktor-faktor produksi yang ikutserta dalam proses produksi disuatu daerah dalam 

jangka waktu tertentu(biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud 



adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah(balas jasa tanah), bunga 

modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan / 

enterpreunership). Semua nya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak 

tidak langsung netto ( pajak tak langsung dikurangi subsidi). 

c. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang 

terdiri dari (1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2). 

Konsumsi pemerintah, (3) Pembentukan modal tetap domestik bruto,(4) perubahan 

stok dan (5)ekspor netto, (ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor). 

 

Menurut Susetyo (1998;21), semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin 

tinggi penerimaan pajak yang direalisasikan. 

Sumber pendapatan daerah menurut Azhari A. Samudra (1995:50) meliputi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan Pemerintah 

Pusat, yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat 

atau lainnya yang berbentuk subsidi/sumbangan untuk keperluan pembangunan daerah dan 

sebagainya. 

 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah,paling tidak ada empat parameter yang menjadi faktor 

penilaian dan perlu dievaluasi pada tingkat keberhasilannya. Keempat faktor tersebutadalah 

(a). kemampuan keuangan daerah, (b). kemampuan Sumberdaya manusia, (c). Kemampuan 

sumber Daya Alam, (d). kemampuan instusi, (affatah,2010;4) 


