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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah 

melahirkan Otonomi Daerah atau disebut dengan Otda. Latar belakang lahirnya 

otonomi daerah juga diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, 

faktor internal disebabkan oleh timbulnya tuntutan atas buruknya mekanisme 

kepemerintahan secara sentralistik, dimana terdapat adanya kesenjangan dan 

ketimpangan pembangunan antara daerah dengan yang ada wilayah pusat serta 

menganggap kurang pentingnya pembangunan di daerah. Sedangkan faktor 

eksternal disebabkan oleh adanya dorongan internasional untuk menguatkan 

investasi di Indonesia. Otonomi daerah menjadi solusi terbaik dalam menjawab 

permasalahan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang dapat diwujudkan 

melalui pembangunan ekonomi dan ditunjang dengan keuangan yang memadai. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal (1) ayat (5) 

tentang pemerintah daerah, Otonomi daerah merupakan hak atau wewenang yang 

diberikan kepada daerah otonom dalam mengatur sendiri urusan 

kepemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki peran 

yang sangat penting bagi keberhasilan otonomi daerah, sebab pemerintah daerah 

selaku penerima hak dan kewenangan dalam mengelola atau menggali potensi yang 

tersedia sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), 

mewujudkan pembangunan yang berkeadilan serta masyarakat yang makmur.  
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Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diberlakukan dalam upaya 

mendukung peningkatkan kemandirian suatu daerah dalam mengurangi 

ketergantungan secara fiskal terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2010: 18). 

Sebab desentralisasi bukan hanya sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semata, namun juga pemberian 

kewenangan pemerintahan kepada pihak swasta dalam bentuk privatisasi. 

Peningkatan kemandirian daerah memiliki hubungan yang erat mengenai 

kemampuan daerah dalam memanajemen penerimaan daerah salah satunya ialah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pad lain-lain yang sah 

merupakan sumber penerimaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dipungut atas 

dasar Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besarnya nilai penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingginya tingkat kemampuan dan 

kemandirian daerah dalam mengelola kekayaan daerah. Oleh sebab itu pemerintah 

daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah 

khususnya yang berasal dari PAD agar dapat mengurangi ketergantungan keuangan 

terhadap pemerintah pusat. 

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Jawa Timur yang telah melaksanakan otonomi daerah. Dalam mendukung 

penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kediri memiliki hak dan wewenang 

dalam mengatur sendiri urusan kepemerintahannya sesuai dengan peraturan daerah 
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yang berlaku. Sebagai daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah, 

Kabupaten Kediri dianggap berhasil mengelola potensi daerah secara optimal untuk 

memperoleh tambahan pembiayaan pembangunan yang dapat dilihat dari 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli 

daerah dimana setiap tahun realisasinya mengalami kenaikan dan melebihi dari 

yang telah ditargetkan. Perolehan pendapatan asli daerah selama tahun 2013-2017 

dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun   

2013-2017 

Tahun 
Pendapatan Asli Daerah 

Presentase 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2013 155.557.545.302 230.212.445.367 130,63% 

2014 230.117.827.517 295.295.340.021 128,32% 

2015 294.885.007.937 314.229.978.679 106,56% 

2016 300.364.601.968  339.113.897.822 112,90% 

2017 447.293.983.260 728.560.644.931 162,88% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, 2019. 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa bahwa perkembangan PAD 

Kabupaten Kediri dalam lima tahun terakhir (2013–2017) mengalami peningkatan 

diatas target yang telah ditetapkan. Adapun perolehan PAD tertinggi terlihat di 

tahun 2017 dengan angka realisasi Rp. 728.560.644.931 dari target Rp. 

447.293.983.260 dengan persentase 162,88%, sedangkan perolehan terendah 

terlihat pada tahun 2015 dengan angka realisasi Rp. 314.229.978.679 dari target Rp. 

294.885.007.937 dengan persentase 106,56% . Persentase realisasi PAD Kabupaten 

Kediri mengalami fluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017. Selain itu, realisasi dari 

pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendapatan asli 

daerah sehingga pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri tergolong sangat 
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efektif karena telah mencapai target yang telah ditentukan dengan persentase 

realisasi pada tahun 2013 sampai tahun 2017 lebih dari 100%.  

Adanya otonomi daerah, diharapkan akan meningkatkan kapasitas 

pemerintah daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Perkembangan perekonomian pada suatu daerah yang berhasil dicapai 

oleh pemerintah daerah tergantung pada kemampuan dalam mengelola potensi 

sumber daya yang ada di wilayah kepemerintahannya secara efektif dan efisien. 

Sehingga dapat diperoleh penerimaan yang optimal dari hasil pengelolaan sumber 

daya tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemberian pelayanan yang memadai dalam bidang kegiatan ekonomi, 

sosial maupun bidang lainnya. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

yang bertindak sebagai pengawas dan fasilitator bagi para pelaku kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi maupun lembaga tertentu. Sehingga 

daerah dituntut untuk lebih efisien dan profesional dalam menghadapi otonomi 

daerah seiring dengan adanya globalisasi dan perkembangan pengetahuan 

masyarakat agar pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam mengelola sumber-

sumber pendapatan daerah. 

Didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bentuk peran 

pemerintah dalam membangun perekonomian daerah yang didasarkan pada 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah dengan tujuan 

memberikan layanan jasa kepada masyarakat dengan mengutamakan 

industrialisasi, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan meningkatkan 

penerimaan daerah. Badan usaha milik daerah dapat dibedakan kedalam dua 
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golongan yaitu perusahan daerah yang bertujuan utama untuk meningkatkan 

pendapatan daerah dan perusahaan daerah yang bertujuan memberikan pelayanan 

untuk kepentingan umum. 

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat 

menyumbangkan kontribusi terhadap pendapatan daerah, akan tetapi tujuan utama 

perusahaan daerah bukanlah untuk memperoleh keuntungan semata, namun justru 

diharuskan untuk memberikan jasa dan melaksanakan fungsi sosial dan ekonomi 

yang harus tetap berjalan seimbang. Walau demikian bukan berarti perusahaan 

daerah tidak mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi keuangan daerah. 

Pemenuhan fungsi secara ekonomi memungkinkan perusahaan daerah dapat 

memberikan proporsi kontribusi keuntungan pada pendapatan daerah. Akan tetapi 

sampai saat ini, hampir di seluruh daerah di Indonesia fungsi dari badan usaha milik 

daerah terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil yang disebabkan oleh 

kurangnya kinerja pengelolaan badan usaha milik daerah serta tugas multifungsi 

berat yang harus diemban. Berikut adalah 3 alasan didirikannya badan usaha milik 

daerah menurut Dwidjojoto (2006): 

1. Alasan Strategis, dimana pendirian perusahaan daerah  memiliki tujuan 

meningkatkan pelayanan terhadap publik seperti pelayanan yang belum dapat 

dipenuhi dari sisi swasta atau perorangan yang disebabkan oleh kebutuhan 

investasi yang besar, beresiko tinggi dan tingkat eksternalitas yang luas. 

2. Alasan Budget, dimana pendirian badan usaha daerah bertujuan meningkatkan 

perolehan pendapatan daerah yang bersumber selain dari pajak ataupun 
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penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat sebagai pendukung 

pembangunan dan belanja daerah. 

3. Alasan Politis, dimana pendirian badan usaha daerah bertujuan untuk 

mempertahankan potensi perekonomian yang memiliki kapasitas secara politis. 

Kendala pengelolaan badan usaha milik daerah terletak pada permasalahan 

relatif besarnya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang 

mengakibatkan keterbatasan kewenangan dalam operasional perusahaan. Selain itu, 

kesalahan penempatan direksi yang cenderung berdasarkan atas keterlibatan secara 

internal dengan pemerintah daerah serta pemilihan tenaga kerja yang tidak 

mempertimbangkan azas profesionalisme, keahlian serta keterampilan dan 

diperparah dengan penempatan pejabat tertentu yang telah dimutasi dari jabatannya 

(Halim, 2014: 220). Faktor lain seperti ketersediaan fasilitas baik kuantitas maupun 

kualitas yang dimiliki oleh daerah dalam mengelola dan mengembangkan 

perusahaan serta kurangnya syarat maupun kualifikasi yang dimiliki perusahaan 

juga mampu menyebabkan perusahaan daerah sulit berkembang dan menghasilkan 

keuntungan bagi daerah itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut diperlukan keseimbangan unsur sumber daya yang profesional diikuti 

dengan penerapan prinsip pengorganisasian yang benar serta ketersediaan peralatan 

yang memadai. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi : 

1. Seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba 

badan usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
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terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri tahun 2013 sampai tahun 

2017 ? 

2. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan dari pajak daerah, retribusi 

daerah, laba badan usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah Kabupaten Kediri tahun 2013 sampai tahun 2017 ? 

C. Batasan Masalah  

Seperti yang diketahui bahwa ruang lingkup dalam penelitian ini sangat luas, 

maka untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penulisan, masalah ini akan 

dibatasi dengan hanya membahas mengenai data yang berkaitan dengan pajak 

daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, lain-lain PAD yang sah dan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri pada periode 2013 sampai dengan 2017 

agar dapat lebih terfokus dan mendalami penelitian yang dilakukan. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui besar kontribusi penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, laba 

badan usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri tahun 2013 sampai tahun 2017. 

2. Mengetahui tingkat keefektifitasan penerimaan dari pajak daerah, retribusi 

daerah, laba badan usaha milik daerah dan lain-lain PAD yang sah Kabupaten 

Kediri tahun 2013 sampai tahun 2017. 

E. Manfaat Penelitian : 

1. Hasil dari penelitian ini sebagai bahan wacana, informasi dan masukan kepada 

pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kediri dalam 
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mempertimbangkan penentuan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah. 

2. Sebagai bahan tambahan referensi pendukung bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba badan usaha milik 

daerah,  lain-lain PAD yang sah dan pendapatan asli daerah.  


