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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

     
      Otonomi daerah merupakan suatu bentuk reformasi keuangan hingga pola 

hubungan antara pusat dan daerah, dimana sebelum dicetuskannya Undang – 

Undang No.25 Tahun 1999 daerah hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan 

pusat dan sangat bergantung terhadap pusat. dengan diberlakukan pelimpahan 

kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat pada  otonomi 

daerah, sesuai yang diatur melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

yakni memberi  hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya 

pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menyelenggarakan semua  

urusan  pemerintah  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan, 

pengendalian dan evaluasi. Kecuali, kewenangan di bidang politik luar 

negeri, bidang pertahanan keamanan, bidang  peradilan, bidang  moneter, 

bidang keagamaan  dan  kewenangan  lainnya  yang  ditetapkan dalam 

peraturan  pemerintah. 

      Adanya pelaksanaan otonomi daerah menjadi angin segar bagi seluruh 

daerah termasuk bagi Propinsi Nusa Tenggara Barat yang kaya akan Sumber 

Daya Alam yang dimiliki, namun secara keseluruhan pembangunannya 

sangat tertinggal jauh dari pembangunan di Ibu kota, otonomi daerah 
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diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pelaksanaan pembangunan secara 

keseluruhan. Sebab, masing-masing daerah akan memiliki kesempatan untuk 

mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing masing sesuai 

kebutuhan dan potensi yang dimiliki. 

      Menurut Suparmoko (2002 : 61), mengartikan otonomi daerah itu sendiri 

sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat. Sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang 

No.32 tahun 2004.  

Kewenangan yang diberikan kepada daerah dan kabupaten/kota otonom 

didasarkan kepada desentralisasi dalam bentuk yang lua s, nyata dan 

bertanggung jawab dalam arti pemerintah daerah diberi kewenangan untuk 

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi 

urusan pemerintah pusat. Dengan prinsip untuk menangani urusan 

pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban 

yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai 

dengan potensi dan kekhasan daerah. Serta, dalam penyelenggaraannya harus 

benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi itu 

sendiri. Yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan 

nasional. (UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah : 167).  

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada. Sehingga, dapat memacu 
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peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya 

meningkatkan perkonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang 

digariskan dalam Undang – Undang No. 33 Tahun. 2004, mensyaratkan 

adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Yang dimana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam negara kesatuan yang 

mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta 

pemerataan antar daerah secara proposional, adil, demokratis da n 

transparansi. 

      Untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan kewenangan dan 

kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara 

propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam system 

pemerintah daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001:168). 

Namun bila melihat kondisi nyata saat ini beberapa pemerintah daerah 

masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat 

dalam kemampuan keuangan untuk membiayai rumah tangganya. Oleh 

karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan 

pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut 

harus dapat membiaya i diri sendiri melalui sumber -sumber keuangan yang 

dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan 

mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah 
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akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan masyakarat di daerah (Halim, 2004 : 21 – 22). 

Adapun yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang nomor 22 

tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua yang 

diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang atas kewenangan 

yang dimiliki dan dipercayakan masyarakat untuk mengelola dapat berupa 

hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain -lain pendapatan 

yang sah.  

Sebagai salah satu sumber keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah 

Nusa tenggara barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke 

tahun, yang dapat dijelaskan melalui tabel 1.1 sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah NTB Tahun 2008 – 2010 

Item 

Pendapatan Daerah  

(Mialiar Rp) 

Persentase  

Kenaikan (%) 

2008 2009 2010 2009 2010 

Total PAD 387.25 476.43 595.18 18.72 19.95 
Pajak Daerah 294.3 356.33 393.52 17.41 9.45 
Retribusi Daerah 43.25 56.25 63.91 23.11 11.99 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 19.45 23.83 85.95 18.38 72.27 

lain -lain PAD yang sah 30.24 40.01 51.8 24.42 22.76 
Sumber : Biro Keuangan  Propinsi Nusa Tenggara Barat (diolah kembali).  

 
 Pada tahun 2008 total PAD sebesar Rp. 387 Miliar dan Pajak daerah 

adalah sebagai penyumbang terbesar yakni menyumbang Rp. 294 Miliar, 

diikuti Retribusi Daerah Rp. 43 Miliar dan Lain – lain PAD yang sah 

menyumbang Rp. 30 Miliar sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah hanya menyumbang Rp.19 Miliar. Berikutnya, pada tahun 2009 total 

PAD adalah Rp. 476 Miliar naik 18.72% dari tahun sebelumnya, 

Penyumbang terbesar Pajak Daerah sebesar Rp. 356 Miliar naik 17.41%, 

Retribusi Daerah Rp. 56 Miliar naik 23.11%, Lain – lain PAD yang sah Rp. 

40 Miliar naik 24,42 % dari tahun sebelumnya serta Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah menyumbang 23 Miliar 18.38%. pada 2010 total PAD 

mencapai Rp. 596 Miliar naik 19.95 %, dengan besar pendapatan Pajak 

Daerah Rp. 393 Miliar naik 9.45%, Retribusi Daerah Rp. 63 Miliar naik 

11.99%,  pada tahun ini pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

meroket hingga Rp. 85 Miliar naik hingga 72.27% dari tahun lalu dan Lain – 

lain PAD yang Sah sebesar Rp. 51 Miliar naik 22.76%. 
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Untuk mendapatkan informasi kinerja keuangan dan berbagai dimensi 

keuangan daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah otonom, dan 

dapat diperoleh penilaian kinerja keuangan daerah tersebut yang lebih 

mendalam dalam melaksanakan otonomi daerah. Maka, perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan daerah otonom serta efektivitas 

keuangan daerah sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan 

PAD yang dianggarkan. Penelitian yang dilakukan meliputi Kemandirian dan 

Efektivitas keuangan daerah tiap-tiap tahun dan kecenderungan/trend dari 

tahun ketahun. 

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar : 

1. Tingkat efektivitas Pemerintah Daerah dalam  merealisasikan Pendapatan 

Asli Daerah pada Kabupaten / Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat? 

2. Tingkat Kemandirian Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, 

pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah 

melalui Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Nusa 

Tenggara Barat?  
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C. Batasan Masalah 

      Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa 

tercapai dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pembahasan 

kemandirian keuangan daerah dilihat dari aspek Rasio Kemandirian 

Keuangan, Rasio Efektivitas, Pola Hubungan Pusat – Daerah, serta Analisis  

Kontribusi PAD dan Analisis Trend   Kemandirian dan Efektivitas Keuangan 

Daerah dari tahun ketahun di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007 – 

2011.  

 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui : 

a. Tingkat efektivitas pemerintah daerah pada kabupaten/kota di 

Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasi Pendapatan Asli 

Daerah sesuai dengan yang direncanakan/target yang dianggarkan 

berdasarkan kondisi riil daerah.  

b.  Tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan 

pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan kepada 

masyarakat daerah melalui Pendapatan Asli Daerah pada 

kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat.  

 

 

 

 



8 
 

2. Kegunaan Penelitian  

      Setiap penelitian tentu diharapkan akan mempunyai kegunaan bagi 

lembaga pendidikan, bagi pemerintah yang dijadikan objek penelitian 

dan juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun 

kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi 

      Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja dan 

Tingkat Kemandirian  serta Efektivitas Keuangan Daerah.  

b.  Bagi Peneliti Lain 

      Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan untuk 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


