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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Dituntut kemandirian Pemerintah Daerah dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Anggaran belanja rutin maupun 

pembangunan tidak lagi berasal dari pusat, tetapi lebih banyak berasal dari 

sumber-sumber daerah sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki 

tanggungjawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah semakin besar 

beriringan dengan semakin banyaknya pelimpahan dari kewenangan pemerintahan 

pusat kepada pemerintahan daerah yang dibarengi dengan 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 
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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. 

Melalui otonomi diharapkan daerah mampu memajukan daerah dengan 

melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu 

menetepkan belanja daerah secara wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan 

perangkat daerah sehingga menigkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan 

kepada pemerintah pusat maupun kepada publik/masyarakat (Widjaja, 2002 : 7). 

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang 

hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian 

pedoman seperti dalam pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping 

itu, diberikan standar, bimbingan, pelatihan, pengendalian dan evaluasi. 

Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang 

kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan 

otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan (Djaenuri, 2012 : 10). 

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 juga mengatur mengenai 

kewenangan daerah untuk membentuk dana cadangan yang bersumber dari 

penerimaan daerah serta sistem pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan 

desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian keterangan pertanggungjawaban 

keuangan dalam rangka desentralisasi dilakukan oleh kepala daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berbagai laporan keuangan daerah 
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ditempatkan dalam dokumen daerah agar dapat diketahui oleh masyarakat 

sehingga terwujud keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah (Djaenuri, 

2012 : 43). 

Pengelolaan keuangan belum bisa berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan karena adanya tumpang tindih kewenangan dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 belum jelas bentuknya hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pemberian otonomi kepada daerah selama ini 

yaitu dalam hal merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan 

daerah sesuai dengan kondisi daerah. Di antara bergai jenis penerimaan daerah 

yang menjadi sumber penerimaan daerah yang sumber daya sepenuhnya dapat 

dikelola oleh daerah adalah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja daerah (APBD), dimana APBD merupakan alat utama pemerintah untuk 

mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola 

perekonomian daerah ( Halim, 2014;168). 

Namun pada kenyataanya permasalahan di daerah, seperti: masih adanya 

arogansi pemerintah pusat yang hingga kini belum menyerahkan kewenangan 

pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Sikap pemerintah pusat yang 

demikian ini sangat menyulitkan departemen keuangan untuk menghitung secara 

pasti berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di 

daerah.  

Selain itu, mengenai pajak penghasil dimana selama ini daerah telah 

memberikan fasilitas yang mendukung semua perizinan dan situasi usaha yang 
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kondusif, namun selama ini daerah tidak memperoleh “bagi hasil pajak” dari hasil 

penerimaannya. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 daerah akan memperoleh 

bagian 20%, hanya sebagai objek pajak perorangan, namun sebagai objek badan 

usaha, daerah tidak memperolehnya. Perusahaan besar belum memberikan 

konstribusi apa-apa kecuali ekses keberadaannya di daerah dan resiko sosial yang 

dialami masyarakat setempat. Sehingga pemerintah daerah selalu 

menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat yang akan tidak 

menguntungkan bagi pemerintah pusat karena daerah dianggap beban dan untuk 

pemerintah daerah merupakan beban karena adanya hambatan untuk mencapai 

kemandirian daerahnya sendiri dan daerah akan kesulitan dalam mengelola 

sumber-sumber pendapatnnya. 

Dampak dari munculnya permasalahan diatas adalah daerah akan tetap 

selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat yang tentunya tidak 

menguntungkan bagi pemerintah pusat karena daerah dianggap sebagai beban, 

dan bagi pemerintah daerah sendiri hal ini merupakan faktor yang menghambat 

kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah akan 

kesulitan dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah maka setiap daerah akan 

diharapkan mendorong pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh yaitu 

dengan memberi peluang kepada setiap daerah untuk mengembangkan potensi 

kekayaan yang ada di suatu daerah termasuk di empat kabupaten Pulau Madura, 

namun pada kenyataanya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah 

pulau madura masih sangat minim hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli 
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Daerah Pulau Madura masih sangat rendah sehingga pembangunan yang sudah di 

targetkan masih belum tercapai sesuai dengan keinginan pemerintah yang ada di 

Pulau Madura. 

Dilihat dari realitas hubungan fiskal antar pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses 

pembangunan daerah, ini terlihat jelas bahwa dari rendahnya proporsi Pendapatan 

Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah dibandingkan besarnya subsidi yang 

diberikan oleh pemerintah pusat.  

Ketergantungan fiskal juga terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan 

Asli daerah dan dominannya dari transfer pemerintah pusat disisi lain pemerintah 

daerah juga telah berperan sebagai sentral dalam ikut menyukseskan 

pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial serta telah berfungsi sebagai alat 

pusat yang efektif dalam mendorong pembangunan daerah. Pulau Madura 

merupakan salah satu pulau kecil diantara sekian banyak pulau yang ada di 

Indonesia Pulau madura terletak di timur laut jawa. Pulau Madura merupakan 

salah satu daerah otonom  yang memiliki sumber pendapatan yang berpotensi 

untuk mengoptimalkan semua pemberdayaan hasil kekayaan daerahanya. Adapun 

sumber pendapatan daerah : yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

kekayaan daerah, hasil kekayaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan dana transfer 

pemerintah pusat atau disebut juga dana perimbangan yang terdiri dari : Bagi hasil 

pajak, Bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil 
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pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi serta lain-lain pendapatan 

yang sah. 

1.1. Total Pendapatan Pulau Madura Tahun Anggaran 2007 - 2013 

Tahun 

Kabupaten 

Bangkalan 

Kabupaten 

Sampang 

Kabupaten 

Pamekasan 

Kabupaten 

Sumenep 

2007 734.551.300 482.252.813 530.187.336 567.385.969 

2008 661.136.259 560.738.316 567.109.344 748.856.000 

2009 700.427.016 616.618.997 615.801.661 615.801.661 

2010 744.342.702 744.342.702 706.469.750 706.469.750 

2011 1.029.923.998 694.724.934 880.348.062 1.039.908.759 

2012 1.068.215.678 924.513.923 960.585.940 1.263.449.807 

2013 1.261.262.373 1.088.289.375 1.176.988.379 1.463.571.561 

Jumlah 6.199.859.326 5.111.481.060 5.437.490.472 6.405.443.507 

 

 Pada tabel 1.1. tentang total pendapatan di empat kabupaten Pulau Madura 

dimana total pendapatan pulau madura setiap tahunnya selalu mengalami naik 

turun hal tersebut dilihat dari pendapatan asli daerah yang setiap tahunnya selalu 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 Kabupaten Bangkalan mengalami 

menurunan pendapatan hal tersebut diakibatkan karena lain –lain pendapatan 

daerah yang sah yang masih rendah. Walaupun kabupaten Sampang selalu 

mengalami naik turun dari tahun ke tahun namun pemerintah kabupaten Sampang 

dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 

924.513.923 dan 1.088.289.375 atau meningkat sebesar 15%. Sedangkan 

Kabupaten Pamekasan selama tujuh tahun selalu mengalami kenaikan. 

Pemerintah kabupaten pamekasan memiliki kesadaran untuk meningkatkan 

pendapatan daerahnya. Tahun 2010 total pendapatan daerah kabupaten Pamekasan 

Sumber : BPS Surabaya, 2015 
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sebesar 706.469.750 atau meningkat sebesar 12,83% kemudian pada tahun 2011 

Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan sebesar  880.348.062 atau meningkat 

sebesar 19,75% kemudian pada tahun 2012 total pendapatan kabupaten 

Pamekasan meningkat sebesar 1.068.215.678 dan 1.261.262.373 atau sebesar 

8,35% dan sebesar  18,39%. Untuk Kabupaten Sumenep selama tujuh tahun selalu 

mengalami kenaikan yang sangat baik baik jika dibandingkan tiga kabupaten 

Pulau Madura yang mesih rendah. Walaupun Kabupaten Sumenep total 

pendapatannnya lebih baik akan tetapi pada tahun 2009 total pendapatannya 

sebesar  615.801.661 dibandingkan pada tahun 2008 yang total pendapatannya 

sebesar  748.856.000 atau mengalami penurunan sebesar -21,61%. Kemudian 

pada tahun berikutnya total pendapatan Kabupaten Sumenep terus mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan jumlah dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2007 - 2013 baik dari 

jumlah PAD, Dana Perimbangan, namun pada  Lain-lain Pendapatan yang Sah di 

empat kabupaten Pulau Madura masih mengalami ketidakstabilan hal tersebut 

karena ada beberapa dana dari pendapatan daerah yang sah masih belum 

terealisasi. 

Agar program pelaksanaan otonomi yang telah diselenggarakan bisa 

terlaksana dengan sangat baik maka pemerintah di empat kabupaten Pulau 

Madura harus lebih jeli dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah sebagai salah 

satu keberhasilan daerah untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah 

dianggarkan sehingga pemerintah di empat kabupaten Pulau madura bisa lebih 
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mandiri sehingga lebih mampu untuk meminimalkan anggaran dari pemerintah 

pusat dengan cara pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerahnya. 

Dengan adanya urusan wajib dan urusan pilihan sebagai dampak dari 

adanya urusan desentralisasi, maka dibutuhkan ketelitian dalam melihat dan 

mengolah sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di tiap kabupaten pulau 

madura. Dari situlah kita dapat melihat apakah pemerintah Pulau Madura sudah 

mampu mengoptimalkan tiap-tiap sumber pendapatan yang ada untuk 

mempercepat atau mendukung pelaksanaan otonomi daerah sehingga 

pembangunan disuatu daerah bisa terealisasi dengan sangat baik. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah maka diperlukan kesiapan 

pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan sumber daya manusia yang 

mampu menjawab tantangan-tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk 

memberdayakan potensi daerah yang ada sehingga dari segi keuangan yang 

merupakan unsur utama dalam menjalankan pemerintahan daerah dapat dicapai 

kemandirian. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di empat kabupaten 

Pulau Madura pada tahun 2007 – 2013 dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah dilihat 

dari Pola hubungannya.  
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2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah di empat kabupaten Pulau 

Madura dalam pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2007-2013, jika ditinjau 

dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Indeks Kemampuan Rutin, Rasio 

Keserasian serta Rasio Pertumbuhan. 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan tujuan penelitian bisa tercapai 

dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pembahasan kemampuan 

keuangan dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Derajat Desentralisasi 

Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio keserasian, Rasio Pertumbuhan 

Pulau Madura tahun  2007-2013. 

D. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a.   Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah di empat 

kabupaten Pulau Madura pada tahun 2007 – 2013 dalam membiayai 

penyelenggaraan otonomi daerah yang diukur dengan rasio 

kemandirian keuangan daerah dilihat dari Pola hubungannya.  

b. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di empat kabupaten 

Pulau Madura dalam pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2007-

2013, jika ditinjau dari Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Indeks 

Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian serta Rasio Pertumbuhan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan untuk 

penelitian yang akan dilakukan oleh pihak peneliti lain. 

b. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah Pulau Madura dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk 

melihat sumber-sumber pendapat daerah yang ada di Pulau Madura. 

 

 


