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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah merupakan suatu harapan baru bagi pelaksanaan 

pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki 

kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing 

masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Prinsip otonomi yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab, serta perimbangan keuangan yang lebih adil, maka 

Rakyat menuntut diberlakukannya secara adil dan selaras mengenai hubungan 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) menjawab tuntutan tersebut dengan ketetapan MPR No. 

XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan 

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Keuangan Pusat dan 

Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, menjadi landasan hukum, 

pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu 

pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi 

menyatakan dimulainya pelaksanaannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. UU tersebut kemudian 
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diperbarui menjadi UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Pendapatan asli daerah  sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut 

akan menjadi semakin mandiri dan dapat mengurangi ketergantungannya  kepada 

pemerintah pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk 

berotonomi. Permasalahan yang dihadapi otonomi daerah adalah PAD di masing-

masing daerah berbeda dengan daerah lainnya, PAD rendah merupakan indikasi 

nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat 

terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.  

UU No. 33 tahun 2004 tentang pajak dan retribusi daerah dimasukkan 

menjadi PAD. Oleh karena itu PAD dijadikan salah satu tolok ukur dalam 

pelaksanaan otonomi daerah, akan tetapi PAD tersebut masih relatif lebih rendah 

apabila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD maupun PDRB. Selain 

mengandalkan PAD dalam membiayai pengeluaran pembangunan daerah, seperti 

halnya Daerah lain Propinsi Sumatera Selatan juga mengandalkan sumber-sumber 

penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan untuk meningkatkan 

penerimaan daerah.  

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya tercermin dari 

indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah yang kontinyu yaitu pendapatan 

pajak dan retribusi. Potensi  ekonomi daerah itu menentukan Pendapatan asli 

daerah. Semakin banyak daerah memiliki sumber daya alam maka semakin besar 

pendapatan yang akan di peroleh daerah. Sumatera Selatan merupakan daerah 



3 
 

yang sangat potensial. Data BPS Sumatera Selatan menunjukan bahwa 

pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 sebesar Rp. 

2.472.770.000,00 dan pada tahun 2009 total pendapatan Provinsi Sumatera 

Selatan sebesar Rp, 2.681.672.000,00. Selain kaya dengan potensi karet, Sumatera 

Selatan (sumsel) juga kaya dengan potensi tambang, mulai dari batubara, minyak 

bumi, gas metana batubara (coal bed methane /CBM). Untuk potensi batubara 

misalnya Sum-Sel memiliki cadangan sebesar 22,44 miliar ton atau sekitar 85 dari 

total cadangan itu terkandung di bumi Sriwijaya (Koran Jakarta, 2012). Kekayaan 

alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan sangat jelas bisa dijadikan sumber 

pendapatan daerah seperti dari investasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan 

dan hal ini juga menyumbang terhadap pendapatan asli daerah, seperti yang di 

beritakan oleh Warta Ekonomi 50 kabupaten dan kota terkaya di indonesia ada 

tiga kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk ke dalam 

kabupaten dan kota terkaya se Indonesia yaitu peringkat ke sepuluh kabupaten 

Muara Enim, peringkat ke dua puluh dua kabupaten Musi Banyuasin dan Kota 

Palembang peringkat ke tiga puluh delapan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi daerah  adalah kondisi kemampuan PAD 

terhadap kebutuhan pembiayaan daerah  yang berbeda  daerah satu dengan yang 

lainnya. Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan 

untuk meningkatkan PAD. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan harapan yang 

besar terhadap subsidi dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber 

pembiayaan di daerah. 
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Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan 

dan Pendapatan Lain-lain yang Sah dari  masing-masing kabupaten dan 

kota terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota 

di Provinsi Sumatera Selatan? 

3. Seberapa besar potensi ekonomi daerah kabupaten dan kota di Provinsi 

Sumatera Selatan ? 

 

C. Batasan masalah  

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa 

tercapai dengan fokusnya kajian maka dalam penelitian ini yang di teliti hanya 

menbahas tingkat kemandirian keuangan daerah dilihat dari kontribusi dari 

masing masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 

dan tahun 2011 dan aspek rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, dan 

potensi ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 dan 2011.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kontribusi PAD, Dana perimbangan dan pendapatan 

lain-lain yang sah dari  masing-masing kabupaten dan kota terhadap 

pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 dan  2011.  

2. Untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar potensi ekonomi pada kabupaten dan 

kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan informasi dan masukan mengenai bagaimana pengaruh 

kebijakan otonomi daerah terhadap penerimaan PAD dan kemampuan 

keuangan. 

2. Bagi Peneliti Lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang 

akan datang, hasil ini dapat memberikan inspirasi mengenai bagaimana 

pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap kemampuan dan penerimaan 

PAD. 

 

 

 

 


