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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah 

daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat 

mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang 

dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali 

sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 

Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil penglolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. 

 Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak 

ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh 

masyarakat daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan 

untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah 

dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. 

Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya 

proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. 

 Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat, 

pengembangan kehidupan berdemokrasi dan keadilan. Dengan adanya 

keterbukaan dan kemandirian (Desentralisasi) maka efisiensi dan 
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efektifitas sumberdaya keuangan di daerah akan tercapai. Oleh karena itu 

diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang 

menjelaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber 

Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah maka diperlukan kinerja organisasi dan kinerja keuangan yang 

efektif dan efisien untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah 

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi 

luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan 

pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga publik di 

Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 

22 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 yang kemudian 

berubah menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
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antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memberikan 

peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan 

kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah 

Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya 

dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam 

menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 

menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu 

mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta 

meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah 

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu 

berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya 

daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 

menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan 

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah 

pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan 

retrebusi daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung 

oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan terhadap laporan pertanggung jawaban APBD. Analisis rasio 
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keuangan tersebut adalah rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio 

kemandirian, rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi. Dengan demikian 

dapat kita ketahui kinerja pemerintah daerah kota Malang dalam 

mengelola keuangan daerah. 

 Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang saat ini mempunyai Visi 

”Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung 

pertumbuhan perekonomian Kota Malang”, sedangkan Misi Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang adalah “Meningkatkan Pendapatan 

Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah”. Produk dan 

layanan Dinas Pendapatan daerah Kota Malang adalah Pelayanan pajak 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah Lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendiskripsikan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang, kinerja 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam pengelolaan Pendapatan 

Asli Daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Malang didalam pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah 

(DISPENDA) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Malang ”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Dinas Pendapatan 

Daerah (DISPENDA) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota Malang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah 

(DISPENDA) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di Kota Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa 

 pihak, antara lain: 

a. Bagi Dispenda 

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk dijadikan 

dasar pertimbangan dalam meningkatkan retribusi daerah untuk 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Semoga penelitian ini dapat memberikan sedikit wawasan terhadap 

penelitian akuntansi selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) melalui pemanfaatan retrebusi daerah. 


