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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). PAD selalu di pandang sebagai salah satu indikator 

atau kriteria untuk mengukur tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah 

terhadap pemerintah pusat. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD 

kepada APBD akan menunjukan semakin kecil ketergantungan pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat, di karenakan PAD yang diperoleh dapat 

memenuhi kebutuhan belanja pemerintah, baik belanja oprasional maupun 

belanja modal. 

Pemerintah daerah harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerahnya, 

namun setiap daerah memiliki keterbatasan baik dari segi sumber daya alam 

dan manusia. Adanya keterbatasan ini menyebabkan perbedaan tingkat 

kemamkmuran setiap daerah yang menjalankan otonomi, oleh sebab itu 

campur tangan pemerintah pusat di perlukan untuk memperkecil perbedaan 

kemakmuran dalam bentuk pemberian dana perimbangan dari pemerintah 

pusat. Pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat berbeda setiap 

daerahnya tergantung dari kemampuan daerah dalam mengoptimalkan 

pendapatan daerah, pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat 
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berupa Dana Bagi Hasil, Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). 

Berdasarkan pelaksanaan UU. No. 22 Tahun 1999 yang kemudian 

diperbaharui dengan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan 

UU. No. 25 Tanun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU. No. 33 

Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, 

telah menyebabkan perubahan  hubungan yang mendasar antara keduanya dari 

sentralisasi menjadi desentralisasi, sebagai sebabakibat dari kebijakan otonomi, 

dimana telah menepatkan Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai titik berat 

otonomi. Kewenangan yang lebih luas memberikan kesempatan dan peluang 

bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan keuangan daerah dan 

mengoptimalkan potensinya, sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri 

dan ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil. 

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah memberikan harapan 

bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatakan kesejahteraan dan 

meningkatkan perekonomian daerah. Dalam kaitannya dengan desentralisasi 

dalam pengelolaan keuangan daerah, sesuai yang di amanatkan UU. No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

 Menurut Halim,(2014). Permasalahan pengelolaan sumber-sumber 

pendapatan yang dialami didaerah adalah bagaimana daerah mampu menggali, 

mendapatkan, dan memanfatkan sumber ekonomi yang ada untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat daerah. 
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Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten induk yang telah mengalami 

dua kali pemekaran wilayah yaitu pada tahun 2003 dengan Kabupaten 

Manggarai Barat, tahun 2007 dengan Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten 

Manggarai mempunyai luas wilayah 1.669,42 km persegi yang terdiri dari 

daratan Pulau Flores dan pulau kecil yaitu Pulau Mules (BPS Manggarai 

Dalam Angka, 2015).  

Pemekaran yang dilakukan Kabupaten Manggarai merupakan upaya yang 

realististis untuk mengefisiensi sumber daya dan tenaga alam pengelolaan serta 

pembentukan poros transportasi, Ini artinya perekonomian akan berkembang 

lebih cepat karena meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan daerah. 

Tabel 1.1 

 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 

Manggarai, Nusa Tenggara Timur 

 

Tahun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Realisasi Efektivitas (%) 

2009 370,589,836 385,356,510 103,98 

2010 471,542,731 469,866,897 99,64 

2011 511,195,287 506,630,128 99,11 

2012 544,396,766 543,114,107 99,76 

2013 664,734,063 664,535,876 99,97 

2014 745,795,778 777,016,343 104,19 

Rata-rata Efektifitas 101,11 

Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah kabupaten          

Manggarai, BPS (Manggarai Dalam Angka 2010-2015)(Data 

diolah) 

 

Berdasarkan data keuangan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa APBD yang 

mampu  di realisasikan Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2009-2014 

memiliki rata-rata efektivitas 101,11% ini menunjukan bahwa Kabupaten 

Manggarai terus berupaya untuk merealisasikan target APBD dan 
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meningkatkan pertumbuhan APBD. Meskipun mengalami penurunan 

efektifitas pada tahun anggaran 2010 hingga tahun aggaran 2013, pada tahun 

anggaran 2014 Kabupaten Manggarai kembali mampu merealisasikan APBD 

melebihi target. Artinya, jika pertumbuhan perekonomian mengalami 

peningkatan, maka berdampak positif pada peningkatan PAD khususnya 

sumber penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan APBD menandakan bahwa 

pemerintah daerah sedang melakukan pembangunan serta menunjukan 

desentralisasi anggaran pemerintah daerah dalam melakukan otonomi. 

Pemerintah daerah dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan daerahnya 

dengan adanya pembangunan yang tertuang dalam APBD. Pertumbuhan 

APBD merupakan kewajiban bagi daerah yang menjalankan otonomi. 

 Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu mengukur tingkat 

Kemandirian keuangan berdasarkan derajat desentralisasi fiskal, perkembangan 

serta prospek kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka 

judul penelitian ini adalah  : “Analisis Tingkat Kemandirian Perkembangan 

Serta Prospek Keuangan Daerah Berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal 

Pada Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.”    
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uaraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Seberapa besar tingkat kemandirian keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur? 

2. Bagaimana Perkembangan serta Prospek Keuangan Daerah Kabupaten 

Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada Kabupaten 

Manggarai, Nusa Tenggara Timur meliputi kemandirian keuangan daerah 

berdasarkan derajat desentralisasi fiskal pada tahun anggaran 2009-2014, 

perkembangan serta prospek kemandirian keuangan Kabupaten Manggarai di 

masa yang akan datang dari tahun anggaran 2016-2021. Variabel yang diteliti 

pada penelitian ini adalah variabel pendapatan menggunakan Laporan 

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai, dokumentasi 

instansi Pemerintahan (Badan Pusat statistik Kabupaten Manggarai). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Manggarai, 

Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Untuk mengetahui Perkembangan dan Prospek Keuangan Daerah 

Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur. 
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E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai tambahan informasi dan tolak ukur bagi

dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengambilan

kebijakan mengenai keuangan daerah.

2. Bagi peneliti berikutnya, sebagai tambahan wawasan dan bahan referensi

penelitian mengenai analisis tingkat kemandirian keuangan daerah.


