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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang 

luas bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi daerah memberikan 

implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri. 

Oleh sebab itu setiap daerah selakyaknya berusaha meningkatkan 

kemandirian daerah sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah 

dan pembangunan daerah. Namun, dalam hal ini yang diperlukan ialah 

memaksimalkan pendapatan daerah agar tingkat kemandirian daerah Kota 

Malang mencapai nilai yang di inginkan. 

Masih kurangnya nilai kemandirian daerah Kota Malang disebabkan 

banyak faktor, salah satunya masih tinggiya ketergantungan dana dari 

pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam 

menggali potensi penerimaan daerah yang ada di Kota Malang. Untuk 

menanggulangi kekurangan tersebut sehingga penerimaan daerah dapat 

meningkat perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan data 

base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, 

serta meningkatkan kualitas aparatur. 

Penerimaan daerah harus dievaluasi agar realisasi yang diterima 

dapat disalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan bagi belanja 
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pemerintah dan pembangunan masyarakat. Tuntutan peningkatan 

penerimaan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya 

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. 

Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan 

oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah. Namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan kemandirian 

daerahnya seperti halnya menggali secara maksimal penerimaan daerah 

yang dianggap optimal menunjang kemandirian daerah Kota Malang. 

Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Malang dalam mendukung 

terlaksananya peningkatan kemandirian daerah yang sesuai target Kota 

Malang ke depan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi 

target seperti meningkatkan penerimaan daerah baik secara pemungutan 

pajak dan retribusi daerah yang lebih intensif dan mengintensifkan 

penggalian sumber-sumber baru. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

penerimaan daerah? 

2. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Malang? 

3. Bagiamana prospek Kemandirian Daerah Kota Malang? 

C. Batasan Masalah 

Dalam hal ini masalah pokok yang akan dibahas dan dijadikan 

pedoman dalam penelitian ini adalah: 
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1. Peneliti memaparkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap 

penerimaan daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Peneliti memaparkan tingkat Kemandirian Daerah Kota Malang serta 

bagimana prospek Kemandirian Daerah Kota Malang. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah: 

a. Mengetahui kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah dalam 

upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. 

b. Mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang. 

c. Mengetahui prospek Kemandirian Daerah Kota Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-

masukan bermanfaat bagi instansi-instansi yang terkait untuk dapat 

dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan yang 

diharapkan akan mampu memberikan peranan yang berarti dalam 

menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

b. Dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam penelitian-penelitain 

selanjutnya dengan bahasan yang sama. 

 


