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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi pada umumnya merupakan suatu proses yang 

berarti perubahan yang terjadi terus menerus atas kenaikan pendapatan 

perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang (Arsyad, 1999: 12). 

Berbagai macam kebijakan telah diformulasikan agar program-program 

pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut Kuncoro 

(1997: 18), salah satu cara yang dapat diharapkan untuk memberikan dampak 

positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui pemberdayaan 

sektor-sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan 

keterkaitan ekonomi antar daerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu variabel ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam 

pembangunan”. 

Pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah pusat dan dewan perwakilan 

rakyat menetapkan dan memformulasikan undang-undang otonomi daerah 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket 

undang-undang yaitu: UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 

dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah. Lahirnya UU No. 22/1999, tentang pemerintahan daerah 

memberikan kewenangan yang sangat luas bagi daerah dalam seluruh bidang 

pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta bidang agama. Dimana UU No. 

22/1999, menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah 
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otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah 

pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU 

otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 

Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi. Dengan kedua 

undang-undang ini akan membuka peluang bagi setiap pemerintah daerah 

untuk mampu menggali potensi daerahnya masing-masing sehingga dapat 

dijadikan acuan sebagai sumber penerimaan daerah. Selain itu kewenangan 

yang dimilikinya, daerah akan lebih leluasa dalam menyusun dan menetapkan 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Daerah juga dapat menyusun perencanaan pembangunan yang 

sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Perencanaan 

pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

daerah, agar pembangunan yang direncanakan dapat tepat pada sasarannya 

yaitu: untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak menimbulkan pemborosan 

alokasi maupun realisasi dana. 

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut 

memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, 

nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-
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masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki 

sumber pembiayaan yang dapat memadai untuk memikul tanggung jawab 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-

masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif 

didalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-

masing. Adapun untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah 

diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah 

secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian 

keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah 

daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah 

dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Hal ini sebagaimana asas-asas penyelenggara pemerintahan menurut  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah 

satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik 

akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya 

usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud keuangan daerah 

adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan 

segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah semakin besar 

beriringan dengan semakin banyaknya pelimpahan dari kewenangan 

pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang dibarengi dengan 
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pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke pemerintah 

daerah dalam jumlah yang sangat besar. Transfer keuangan yang dilakukan 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan 

jumlahnya relatif memadai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, 

walaupun begitu pemerintah daerah diharuskan lebih kreatif untuk menggali 

secara maksimal sumber-sumber pembiayaan daerah yang potensial dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya karena hal ini sangat membantu 

dalam meningkatkan akuntabilitas dan keleluasan dalam penggunaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerahnya. Visi ekonomi dari otonomi daerah adalah 

bahwa pemerintah daerah diharuskan mampu menjamin lancarnya kebijakan 

ekonomi nasional sekaligus mampu mengembangkan perekonomian sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. 

Peningkatan PAD menunjukan adanya partisipasi masyarakat 

terhadap jalannya pemerintahan didaerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan 

menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk 

membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang 

salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai 

tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB nya 

dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan 

kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk 

domestik regional bruto perkapita (Zaris, 1987: 82). Ini dikarenakan 

didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai 

oleh penduduk selama periode tertentu. PDRB juga dapat digunakan untuk 
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mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau 

masyarakat. 

Mengkaji hubungan PAD dengan PDRB disini kita akan melihat 

adanya hubungan yang fungsional, yaitu PAD merupakan fungsi dari PDRB. 

Dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk 

pembangunan program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong 

peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan akan 

dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan 

mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan 

lainnya.   

Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB, 

kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga banyaknya jumlah 

industri yang ada, jadi PDRB dan jumlah industri berpengaruh terhadap 

penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 1993:12). 

Jumlah industri adalah jumlah usaha industri baik industri sedang maupun 

besar yang ada di provinsi kalimantan tengah. Jumlah industri merupakan salah 

satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi.  

Pembangunan sektor industri tidak terlepas dari pembangunan sektor 

lain. Ada hubungan kait-mengait yang erat antara pembangunan sektor industri 

dengan sektor-sektor lain. Dalam hubungan timbal-balik ini peranan sektor 

industri adalah memperluas lapangan kerja, menghasilkan barang-barang yang 

diperlukan masyarakat dan sektor pembangunan yang lain. Dengan meluasnya 
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lapangan kerja maka pendapatan nasional akan terbagi lebih merata. Tambahan 

pula penciptaan lapangan kerja akan menyerap pengangguran. Berkurangnya 

tenaga penganggur akan meningkatkan pendapatan di daerah. 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang 

digunakan daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya baik 

perbiayaan tersebut di gunakan untuk pembangunan atau hal lain yang bersifat 

usefull bagi daerah pada umumnya dan bagi masyarakat pada khususnya. 

Pendapatan asli daerah itu sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. 

Pajak daerah merupakan sumber terbesar yang di hasilkan oleh daerah untuk 

menopang pendapatan asli daerah. Sehingga pajak merupakan tulang punggung 

bagi daerah untuk menyelenggarakan pekerjaan rumah tangganya. 

Banyaknya permasalahan yang muncul bagi pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan 

otonomi daerah yaitu: dimana kemampuan daerah dalam membiayai sendiri 

pembangunan di daerahnya karena dihadapkan pada kendala berupa masih 

relative rendahnya keberhasilan daerah dalam meningkatkan PAD. Analisis 

terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan 

karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan 

seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat 

pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan 

sebagaimana mestinya.  

Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu: pertama 

banyaknya sumber pendapatan Kabupaten/Kota yang besar tetapi digali oleh 
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instansi yang lebih tinggi. Kedua, BUMD belum banyak memberikan 

keuntungan kepada pemerintah daerah. Ketiga, Kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Keempat, adanya 

kebocoran-kebocoran. Kelima, adanya biaya pungut yang masih tinggi. 

Keenam, banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan 

disempurnakan. Ketujuh, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan 

retribusi sangat rendah. Dan kedelapan yaitu: perhitungan potensi tidak 

dilakukan (Halim, 2013). Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada 

daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan 

keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, diperlukan beberapa 

pendekatan yang biasa diakukan untuk mendeteksi potensi penerimaan daerah 

yang dimulai dari berbagai pos penerimaan yang selama ini sudah berjalan 

antara lain bagi daerah yan mempunyai potensi yaitu penerimaan dari sector 

pajak dan retribusi daerah. 

Dalam rangka meningkatkan PAD suatu daerah maka diperlukan suatu 

langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan 

ekonomi daerah. Komponen utama yang perlu diketahui yaitu menggali potensi 

unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah 

dapat diketahui sector-sektor basis dan unggulan yang dapat memacu 

perkembangan kondisi perekonomian/pembangunan daerah pada wilayah 

tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam 

mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di 

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Berdasarkan dari subtansi latar belakang diatas, maka secara spesifik 

akan dibahas dan ditinjau secara empiris mengenai kondisi potensi pendapatan 

pada empat belas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, 

melalui penelitian ini yang fokus dengan judul “Analisis Potensi Pendapatan 

Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2014”. 

B. Rumusan Masalah 

    Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan 

manusia yang cukup besar untuk memacu perkembangan sebagai upaya 

mensejahterakan masyarakat. Dengan mengetahui potensi unggulan di Provinsi 

Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Kalimantan Tengah dapat melakukan 

pemetaan terhadap sector-sektor apa saja yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan penerimaan asli daerahnya.  

      Dalam rangka meningkatkan PAD suatu daerah maka diperlukan suatu 

langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan 

ekonomi daerah. Komponen utama yang perlu diketahui yaitu menggali potensi 

unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah 

dapat diketahui sector-sektor basis dan unggulan yang dapat memacu 

perkembangan kondisi perekonomian/pembangunan daerah pada wilayah 

tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam 

mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di 

Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu perlu diadakan suatu penelitian 

untuk mengetahui potensi dari Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan 

Tengah dan mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di daerah tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, tentang pentingnya potensi dari 

Pendapatan Asli Daerah pada empat belas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah, maka yang menjadi permasalahan esensial untuk 

diformulasikan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pertumbuhan penerimaan PAD pada kabupaten/kota di wilayah 

provinsi kalimantan tengah? 

2) Seberapa besar kontribusi sumber-sumber penerimaan PAD terhadap total 

penerimaan PAD pada kabupaten/kota di wilayah provinsi kalimantan 

tengah? 

3) Faktor apakah yang berpengaruh terhadap PDRB dan Jumlah industri 

Sedang dan Besar pada kabupaten/kota di wilayah provinsi kalimantan 

tengah? 

C. Batasan Masalah 

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi 

pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), PDRB, Jumlah Industri Sedang dan 

Besar pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2014. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menggungkapkan tentang sasaran yang ingin 

dicapai secara obyektif dengan dilakukannya penelitian terhadap suatu 

masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Isi dan rumusan 

tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. 
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Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Mengidentifikasi pertumbuhan penerimaan PAD pada kabupaten/kota di 

wilayah provinsi kalimantan tengah 

2) Menganalisa besarnya kontribusi sumber-sumber penerimaan PAD 

terhadap total penerimaan PAD pada kabupaten/kota di wilayah provinsi 

kalimantan tengah 

3) Menganalisa pengaruh PDRB dan jumlah industri Sedang dan Besar pada 

kabupaten/kota wilayah provinsi kalimantan tengah 

 

2. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian tentu mempunyai manfaat penelitian yang berguna 

bagi lembaga pendidikan, bagi instansi yang dijadikan objek penelitian. 

Adapun kegunaan (manfaat) penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota 

1. Sebagai kontribusi pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan reftifikasi pelaksanaan kebijakan 

otonomi daerah dan dalam hal penentuan formulasi kebijakan 

alternatif dalam pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan 

koordinasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak 

daerah dalam mewujudkan prinsip good governance birokrasi 

Pemerintah Daerah secara proaktif. 

2. Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Instansi terkait 
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dalam strategi penyusunan maupun penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan Daerah dan dalam mengimplementasikan sasaran kebijakan 

otonomi Daerah dan desentralisasi fiscal. Dengan demikian 

diharapkan pada masing-masing daerah akan dapat lebih obyektif, 

mandiri, sinergi dan kompetitif didalam pelaksanaan pemerintahan 

maupun pembangunan daerahnya masing-masing. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil 

tujuan yang sama. 

 


