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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto merupakan syarat yang 

diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan juga 

merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan suatu daerah. Keberhasilan 

pembangunan suatu daerah ditandai dengan pengelolaan keuangan daerah yang 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Adanya 

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto ini mengindikasikan adanya 

keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan efisiensi 

pembangunan ekonomi suatu daerah diperlukannya peran pemerintah daerah 

terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan potensi daerah.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta 

mempercepat pembangunan adalah dengan diwujudkannya kebijakan otonomi 

daerah. Dengan melalui otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang 

No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada 

daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam 

mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah
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pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara 

menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan 

suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan 

daerahnya artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan 

untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan bantuan pemerintah pusat 

harus seminimal mungkin (Halim, 2002 : 35). 

Kualitas kinerja pemerintah akan berpengaruh dengan daya dukung 

pembiayaan yang ada. Ketiadaan dukungan sumber daya keuangan yang memadai 

mempemgaruhi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam 

melayani masyarakat.  Dengan demikian, konsekuensi dari pelaksanaan otonomi 

daerah tersebut, pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke daerah harus pula 

disertai pelimpangan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah 

daerah. Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan ini sangat penting agar 

daerah memiliki kemandirian dalam membiayai belanja pemerintahan dan 

kegiatan pembangunan di daerah tanpa tergantung kepada pusat.  

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi besar untuk 

dikembangkan menjadi wilayah yang lebih produktif. Pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh perkembangan aktivitas 

perekonomian yang dipengaruhi pertumbuhan atau peningkatan perekonomian 

skala Nasional maupun daerah. Permasalahan keuangan daerah yang masih 

dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan pertama dilihat dari 

tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu ada beberapa daerah yang belum 

mandiri yang berarti masih terdapatnya ketergantungan terhadap subsidi dari 
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pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik 

dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut 

anggaran pemerintah daerah. Permasalahan kedua dari keuangan daerah di 

kabupaten/kota Provinsi Kalimantan selatan adalah realisasi penerimaan 

pendapatan asli daerah di setiap kabupaten/kota berbeda tingkat penerimaannya 

dan diakibatkan juga dari keterbatasan kewenangan daerah karena bantuan dana 

pemerintah pusat yang lebih besar daripada pendapatan asli daerah yang  

menyebabkan kurangnya kreatifitas daerah dalam menggali potensi keuangan 

daerahnya dan akhirnya mengakibatkan realisasi penerimaan pendapatan asli 

daerah kurang.  

Permasalahan selanjutnya pada alokasi belanja modal yang tidak optimal 

dikarenakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih tergantung dengan 

pemerintah pusat maka pemerintah pusat lah yang lebih berwenang dalam 

pembangunan. Hal tersebut menimbulkan pemerintah daerah tidak dapat 

mengalokasi belanja modal sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur yang 

mengakibatkan proyek-proyek pembangunan yang lamban karena pemerintah 

daerah tidak bisa sepenuhnya memiliki wewenang dalam pembangunan sehingga 

masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari pembangunan.  

Pemerintah harus mampu menggali potensi sumber pendapatan asli 

daerahnya sehingga akan meningkatkan potensi daerah di Kalimantan Selatan. 

Banyak yang harus dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan seperti kinerja 

keuangan yang harus di uji kualitasnya untuk menganalisis hasil dari kinerja 

pemerintah kabupaten/kota. Menguji kinerja keuangan daerah dapat menggunakan 
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rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD dan belanja modal 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat melihat 

pengaruhnya pula terhadap Produk Domestik Regional Bruto. 

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi  

 Kalimantan Selatan (juta rupiah) Periode Tahun  2012-2016 

Provinsi 2012 2013 2014 2015 2016 

Kalimantan  
96,697,839 101,850,536 106,779,398 110,867,878 115,727,547 

Selatan 

 Sumber : BPS Kalimantan Selatan 

Berdasarkan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan daerah 

regional bruto Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012 sampai tahun 2016 

mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan PDRB yang signifikan belum 

tentu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Oleh karena itu selain 

dalam PDRB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam segi kinerja 

keuangan daerah, maka dibutuhkan penghitungan kemandirian keuangan daerah, 

efektifitas PAD dan belanja modal sebagai tolak ukur dalam menganalisisnya. 

Pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab dan dapat 

meningkatkan partisipasi publik. Untuk mendorong Produk Domestik Regional 

Bruto yang menjadi ukuran dalam pertumbuhan ekonomi yang menjadi sumber 

pendapatan bagi pemerintah  maka perlu adanya kinerja keuangan daerah dengan 

menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD dan 

belanja modal. Dengan adanya rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk 

mendorong dan meningkatkan PDRB yang selanjutnya menciptakan kinerja 

pemerintah daerah yang bersinergi dan profesional. Sehingga dalam penelitian ini 

dapat diambil judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Produk 
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Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan 

Selatan”.  

B. Rumusan Masalah 

Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat membentuk kemandirian  

keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah atau juga bisa disebut 

kemandirian fiskal ditandai dengan adanya peningkatan dalam pengelolaan 

sumber-sumber pendapatan daerah dan teralokasinya belanja dengan tepat 

sasaran. Selain peran penting dari kebijakan desentralisasi fiskal dalam bentuk 

pembiyaan mewujudkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah mempunyai peran  

penting memujudkan kemandirian fiskal melalui peningkatan pengelolaan secara  

efektif dan efisien dalam memanajemen pengelolaan keuangan dan bentuk 

belanja. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 Bagaimana kondisi keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Selatan? 

 Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD dan 

belanja modal terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Selatan? 

C. Batasan Penelitian 

 Dalam pembahasan masalah agar tetap focus dan tidak meluas maupun 

menyimpang dari apa yang menjadi tujuan awal dari penelitian ini. Untuk itu, 

penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis kinerja keuangan yang

difokuskan pada rasio kemandirian keuangan daerah , rasio efektifitas

PAD dan belanja modal terhadap PDRB di  Kabupaten/ Kota Provinsi

Kalimantan Selatan.

2. Data tahun penelitian dibatasi hanya 2012-2016

3. Data yang digunakan realisasi dan anggaran APBD  dan PDRB atas dasar

harga konstan tahun 2010 berdasarkan kabupaten/kota.

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui kondisi keuangan daerah Kabupaten/Kota di

Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah,

efektifitas PAD dan belanja modal terhadap PDRB di

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi,

perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka

upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan  bahan

pengembangan untuk penelitian selanjutnya tentang perkembangan

pengelolaan keuangan daerah dan PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan.
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