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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang 

otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, 

partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

 Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan 

berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan 

otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur 

dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, yang telah diubah menjadi UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukanya undang-undang ini dapat 

memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi 

terwujudnya kemandirian keuangan daerah (Gusti dan Gede, 2014). 

 Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu 

melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya 

daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-

sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup  



2 
 

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) 

ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar 

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 

 Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002: 128). 

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD 

dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah 

berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. 

 Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang 

keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi 

otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan 

roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta 

masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan 

meningkatkan pemerataan dan keadilan (Berlian dan Fitrie, 2013: 2). 

 Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan,  



3 
 

pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur 

kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis 

rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. 

(Halim, 2007: 230)   

 Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia masalah utama yang dihadapi 

daerah otonom adalah rendahnya penerimaan PAD, sementara di sisi lain 

potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia cukup melimpah dan 

potensial untuk dikembangkan begitu juga dengan Kota Tarakan yang 

memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

PAD. Hal ini menjadi salah satu daya tarik untuk melakukan penelitian di 

Kota Tarakan.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Tarakan berdasarkan 

kemandirian dan efektivitas keuangan daerah tahun 2010-2015? 

2. Bagaimana trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pemerintah 

Kota Tarakan hingga tahun 2020 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kota Tarakan berdasarkan 

kemandirian dan efektivitas keuangan daerah tahun 2010-2015. 

2. Untuk mengetahui trend kemandirian dan efektivitas keuangan daerah 

pemerintah Kota Tarakan hingga tahun 2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam 

penelitian selanjutnya yang ada keterkaitan dengan objek penelitian.  

2. Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan referensi dalam 

menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pemerintah 

Kota Tarakan, sehingga diharapkan pemerintah Kota Tarakan mampu 

mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif 

masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangn pemerintah Kota 

Tarakan secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya 

keberhasilan otonomi daerah. 

 


