
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Seiring  dengan  kemajuan  jaman,  akuntansi  sektor  publik  telah

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dicerminkan dari

adanya perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan

oleh  lembaga-lembaga  pemerintah,  perusahaan  milik  negara/daerah,  dan

berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. 
Sektor  publik sering dinilai  sebagai  sarang inefisiensi,  pemborosan,

sumber  kebocoran  dana,  dan  institusi  yang  selalu  merugi.  Hal  tersebut

mengakibatkan  adanya  tuntutan  yang  lebih  besar  dari  masyarakat  untuk

dilakukannya  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  oleh  lembaga-lembaga

sektor publik dimana organisasi sektor publik diwajibkan untuk lebih efisien,

memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas

aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, ilmu akuntansi dapat dengan cepat

diterima dan diakui sebagai salah satu ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola

urusan atau permasalahan keuangan di sektor publik.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang

Pemerintahan Daerah, pendelegasian kewenangan disertai dengan penyerahan

dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia

(SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Pendanaan kewenangan yang

diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi

keuangan  daerah  sendiri  dan  mekanisme  perimbangan  keuangan  Pusat-

Daerah  dan  antar  Daerah.  Kewenangan  untuk  memanfaatkan  sumber
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keuangan  sendiri  dilakukan  dalam wadah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)

yang  sumber  utamanya  adalah  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.

Sedangkan  pelaksanaan  perimbangan  keuangan  dilakukan  melalui  Dana

Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil,  Dana Alokasi Umum, dan

Dana Alokasi Khusus. 
Keberhasilan desentralisasi sering tergantung pada regionalisme yang

mana melibatkan masyarakat daerah yang mempunyai pengaruh yang lebih

besar  dan  berparitisipasi  langsung  dalam  pengambilan  keputusan  yang

berdampak pada region mereka dan masa depan mereka (Dore dan Woodhill,

1999). Dalam arti luas, desentralisasi berarti devolusi yang bermakna transfer

kewenangan pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada quasi

unit  otonom dari  pemerintah  daerah  dengan status  korporasi  (Litvack dan

Seddon, 1998).
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan adanya hal tersebut maka perlu adanya kesiapan

masing-masing  daerah  untuk  bertanggung  jawab  mengatur  semua  sumber

daya  yang  ada  dan  meningkatkan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)

untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  melaksanakan

pembangunan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah

satu  faktor  yang  harus  dipersiapkan  oleh  pemerintah  daerah  adalah

kemampuan keuangan daerah.
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Otonomi daerah berlaku untuk semua daerah otonom di dalam sistem

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  begitu  juga  dengan  Kabupaten

Buleleng  sebagai  salah  satu  daerah  otonom  dimana  penyelenggara

pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang

dilakukan  memerlukan  dana  yang  besar.  Dana  tersebut  didapatkan  oleh

pemerintah  daerah  yang  bersumber  dari  pendapatan  daerah,  dimana

Kabupaten  Buleleng memiliki  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  relatif

besar dari sektor penerimaan pajak daerah. Ini diketahui berdasarkan realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng dari tahun 2009 sampai

dengan tahun 2013 yang dijabarkan pada Tabel 1.1.
Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng terbesar adalah berasal dari Lain-lain

Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah  diikuti  dengan  Pajak  Daerah,  Hasil

Retribusi Daerah, dan terakhir dari Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang

Dipisahkan.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Buleleng Tahun  2009-2013
     (Dalam Jutaan Rupiah) 

No Sumber PAD
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

1
Pajak Daerah 16.40

2

19.83

7

32.38

5
39.125 57.770

2 Hasil Retribusi Daerah 37.12 10.37 11.185 13.133 14.873
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3

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan

5.959 6.657 7.954 9.370 12.733

4
Lain-Lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah
3.997

50.09

6

57.64

1
67.376 74.915

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, 2016
Pemilihan Pajak Daerah sebagai objek penelitian dikarenakan Pajak

Daerah  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  pemerintah  daerah  sehingga

menjadi sumber daya yang aktif dan berkesinambungan dan harus dikelola

secara baik oleh pemerintah daerah.  Berbeda dengan Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah yang berasal dari penjualan aset daerah, penerimaan

jasa  giro,  pendapatan  bunga  deposito,  dan  lainnya  yang  hanya  menjadi

sumber  daya  yang bersifat  pasif  dan  tidak  berkesinambungan.  Pendapatan

Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Buleleng  yang  berasal  dari  Pajak  Daerah

disajikan dalam realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng pada

Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng 
     Tahun  2009-2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

N

o

Pajak Daerah Tahun
2009 2010 2011 2012 201

4



3
1 Pajak Hotel dan Restoran 

(PHR)
6.695 9.603

10.54

2

15.14

1

21.

481
2 Pajak Hiburan 145 138 313 620 761
3 Pajak Reklame 326 382 361 347 444
4 Pajak Penerangan Jalan

9.044 9.540
12.36

2

14.77

8

19.

533
5 Pajak Pengambilan Bahan 

Galian Golongan C
162 136 36

6 Pajak Parkir 31 37 51 51 99
7 Pajak Air Tanah 779 702 881
8 Pajak Sarang Burung Walet

0,475
0,8

00
9 Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan
36 44

10 Pajak Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan 

( BPHTB )

7.942 7.449
14.

527

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, 2016
Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, pajak penerangan jalan

serta Pajak Hotel dan Restoran (PHR) memberikan kontribusi yang sangat

besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng. Penerimaan

pajak penerangan jalan dan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) juga meningkat

setiap  tahunnya.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa pajak  penerangan jalan

dan  Pajak  Hotel  dan  Restoram  (PHR)  adalah  sumber  penerimaan  yang

penting bagi daerah Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun

2011, pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan

tenaga  listrik  baik  yang  dihasilkan  sendiri  maupun  yang  diperoleh  dari

sumber  lain.  Sedangkan  Pajak  Hotel  dan  Restoran  adalah  pajak  yang

dipungut atas setiap pelayanan hotel dan restoran.
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Penerimaan pendapatan yang besar tentu berdampak pada tanggung

jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pada Dispenda

Kabupaten  Buleleng  sebagai  institusi  yang  menangani  Pendapatan  Asli

Daerah  (PAD)  sangat  penting  dilakukan  untuk  menilai  akuntabilitas

organisasi  serta  dapat  menghasilkan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik.

Akuntabilitas  disini  bukan  sekedar  kemampuan  yang  menunjukkan

bagaimana  dana  dibelanjakan,  akan  tetapi  meliputi  kemampuan  yang

menunjukkan bagaimana dana tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien,

dan  efektif.  Selain  itu  kinerja  Dispenda  Kabupaten  Buleleng  dinilai

berdasarkan  tingkat  pencapaian  maksimal  dari  target  pajak  yang  telah

ditetapkan  sehingga  belum  tentu  mencerminkan  adanya  tingkat  ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas yang merupakan pencerminan dari Value for Money.
Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor

publik  antara  lain  dapat  meningkatkan  efektivitas  pelayanan  publik  yaitu

pelayanan  yang  diberikan  tepat  sasaran,  alokasi  belanja  yang  lebih

berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang

publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Ismail, 2012).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan  deskripsi  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,

maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana

kinerja  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  jika  ditinjau  dari

konsep  Value  for  Money  Audit  berdasarkan  rasio  ekonomi,  efesiensi,

efektivitas.
1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

6



1) Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

ditinjau dari sudut ekonomi dan efisiensi untuk penerimaan Pajak Hotel

dan Restoran.
2) Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

ditinjau dari sudut efektivitas untuk penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

1.4 Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada mahasiswa

untuk  membandingkan  antara  teori  yang  diperoleh  di  bangku  kuliah

dengan kenyataan yang ada di lapangan.  Penelitian ini  juga diharapkan

dapat  dijadikan  sebagai  tambahan  perbendaharaan  hasil  penelitian

sehingga  dapat  memberikan  manfaat  dan  pengetahuan  bagi  akademisi

untuk mengembangkan penelitian ke arah yang lebih baik.

2) Kegunaan Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan

bahan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

dalam hal perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik

dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika  penulisan  disajikan  untuk  mermpermudah  pembahasan

dalam skripsi ini, maka penyajiannya secara terinci dan sistematis terbagi atas

5 bab. Sistematika penulisan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut.
Bab I Pendahuluan

 Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka 
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Pada  bab  ini  diuraikan  tentang  teori-teori  yang  berhubungan

dengan pemecahan masalah yaitu pengertian kinerja dalam sektor

publik,  pengertian  dan  ruang  lingkup  akuntansi  sektor  publik,

pengertian audit,  karakteristik audit  sektor publik,  prosedur audit

kinerja, pengertian value for money , karakteristik value for money,

rasioa  ekonomi dan efisiensi,  rasio  efektivitas,  kategori  kegiatan

value for money,  pengukuran  value for money,  pengertian pajak,

penggolongan jenis pajak, pengertian pajak daerah, pajak hotel dan

restoran, dan membahas mengenai hasil penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian
Pada bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, objek penelitian,

indentifikasi  variabel,  definisi  operasional  variabel,  jenis  dan

sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.
Bab IV    Data dan Pembahasan 

Pada  bab  ini  diuraikan  tentang  gambaran  umum  Dispenda

Kabupaten  Buleleng  yang  terdiri  dari  sejarah  singkat  pendirian

Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Buleleng,  visi  dan  misi,

struktur organisasi, tugas dan fungsi instansi, dan pembahasan hasil

penelitian. 
Bab V Simpulan dan Saran

Pada bab ini  merupakan akhir  dari  penulisan skripsi  yang berisi

simpulan  yang diperoleh  dari  hasil  pembahasan serta  saran  bagi

kepentingan  instansi  pemerintah  sebagai  alternatif  untuk

pemecahan masalah dalam instansi tersebut.
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