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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan 

otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

diserahkan kepada pemerintah daerah. Tugas tersebut dilaksanakan 

pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Ini artinya, pemerintah daerah harus mampu mandiri yakni mampu 

mengelola sekaligus membiayai kegiatan Pemerintah dalam membangun 

daerahnya baik dari segi ekonomi, sosial budaya dan politik tanpa ada 

campur tangan dari pemerintah pusat. Namun kenyataannya, di Indonesia 

masih banyak daerah yang belum mandiri seperti yang di harapkan oleh 

pemerintah pusat sebagai kebijakan dengan adanya desentralisasi kepada 

Pemerintah daerah. 

Seperti penelitian Saputra dkk (2016) yang menganalisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana tahun 2010 – 2014. Hasilnya 

menunjukkan tingkat varian pendapatan termasuk dalam kategori baik, 

rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, rasio 
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kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali, rasio 

pertumbuhan pendapatan menunjukan pertumbuhan yang positif, varian 

belanja termasuk dalam kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukan 

realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional, rasio efisiensi 

belanja termasuk dalam kategori efisien. 

 Penelitian yang dilakukan Lampa dan Sabijono (2016) yang 

menganalisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolah Keuangan Asset 

Dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Hasilnya menunjukkan 

kinerja pendapatan dilihat dari analisis varians dari tahun 2008-2011 belum 

sepenuhnya tercapai, hanya pada tahun 2008 target anggarannya bisa 

tercapai, sedangkan pertumbuhan pendapatan cukup baik meskipun sempat 

turun 2% pada tahun 2010. 

 Mizkan dkk (2015) dengan penelitian terkait Kinerja Pengelolaan 

Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 

Kota Pekanbaru. Hasilnya, Tingkat Otonomi Keuangan Masih dalam 

Kriteria Kurang, Tingkat Kompetensi Keuangan Masih Dalam Kriteria 

Kurang , Aktivitas Keuangan Termasuk Dalam Kriteria Baik, Efektifitas 

Keuangan Termasuk dalam Kriteria Efektif, Efisiensi Keuangan Termasuk 

dalam Kriteria Efisien, Pertumbuhan Keuangan Termasuk dalam Kriteria 

Baik. 

 Bisma dan Susanto (2010), dengan penelitian berjudul Evaluasi 

Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi NTB TA 2003-2007. 

Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum Provinsi NTB pada Tahun 



3 
 

Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam 

pelaksanaan otonomi daerah.  

  PAD merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintahan Daerah 

dalam menciptakan infrastruktur Daerah. Untuk memaksimalkan daerah 

dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari 

Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang Undang  Republik 

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terdiri dari:  

1. Pajak Daerah  

2. Retribusi Daerah  

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan  

4. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, 

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 

barang dan/atau jasa oleh daerah). 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari variabel yang 

digunakan misalnya, analisis varians, rasio keserasian, rasio pertumbuhan 

pendapatan, serta kontribusi PAD. Sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan hanya menganalisis kinerja pengelolaan Pendapatan dengan 
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menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio 

Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi. 

Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten 

Lombok Utara yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga ikut terkana dampak dari adanya 

desentralisasi yakni daerah mengelola secara mandiri dan memanfaatkan 

sejumlah sumber daya yang dimilikinya. Kinerja dari sebuah pemerintahan 

menunjukan bagaimana pelaksanaan dari desentralisasi daerah tersebut 

berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat dan diukur. 

Karena keberhasilan dari suatu pemerintahan dapat dilihat dengan berbagai 

ukuran kinerja yang telah dicapainya. Kinerja itu sendiri merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan,visi dan misi dari pemerintah daerah 

tersebut. 

Kabupaten Lombok Utara merupakan objek penelitian yang menarik, 

dikarenakan daerah ini memiliki Pendapatan Asli Daerah yang terus 

meningkat  meskipun dari sektor pariwisata dinilai belum maksimal. 

Padahal dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah terus meningkat namun 

dalam pembangunan fasilitas umum masih belum berjalan dengan baik. 

Sarana dan perasana di Kabupaten Lombok Utara masih sangat kurang 

memadai. Dengan demikian dalam penelitian ini mengangkat judul 

penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan 



5 
 

Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara “. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok 

Utara Tahun Anggaran 2013-2015 sudah baik jika dilihat dari Tingkat 

Kemandirian Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Tingkat 

Desentralisasi Fiskal, Tingkat Efektivitas dan Tingkat Efisiensi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam 

Pengelolaan pendapatan Daerah serta dapat mengetahui kinerja Pemerintah 

Daerah dalam mengelola Pendapatan Daerah di Kabupaten Lombok Utara.  

D. Manfaat Penelitian 

Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja 

pengelolaan  pendapatan daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah dalam 

hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat 

memberikan kebijakan yang tepat dalam memaksimalakn pengelolaan dan 

peningkatan kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mencapai tata 

kelola pemerintah yang baik dan mampu mandiri untuk membiayai 

pembanguan Daerah. 

 

 


