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BAB I 

  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dilandasi 

oleh 2 Undang-Undang di bidang otonomi daerah yaitu Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan 

Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan pedomaan 

Daerah di Indonesia yang menginginkan peningkatan peran dan kemandirian 

dalam mengelolah kewenangan dan tanggung jawab untuk pelayanan 

masyarakat dan pembangunan daerah. 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan definisi otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Era otonomi daerah yang secara resmi 

diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk mencari sumber 

penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selalu menciptakan 

pertumbuhan ekonomi, pembangunan harus berupaya untuk menghapus atau 

mengurangi kemiskinan. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk 

melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD.
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Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus 

mengelola keuangan daerahnya secara baik. Menurut Mardiasmo (2002), 

perlimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, 

pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang di 

lakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal 

ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata 

realisasi seringkali tidak sesuai dengan target, disini timbul pertanyaan 

mengapa demikian?karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan.  

Apabila pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti 

bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan apabila 

pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau 

digenjot lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemandirian suatu 

daerah.Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap 

keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut 

menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan 

daerahnya.Otonomi daerah yang telah berlangsung menuntut masing-masing 

daerah untuk dapat mengembangkan potensi dan segala aspek yang menjadi 

kebutuhan daerahnya. 

 Pemerintah daerah harus mengatur sumber dana dan sumber daya yang 

tersedia dengan tingkat efisiensi dan efektivitas. Pengukuran tingkat efisiensi 
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dan efektivitas adalah pengukuran untuk mengukur efisiensi dan efektivitas 

suatu kegiatan, program dan organisasimenyatakan pengertian dari efesiensi 

dan efektivitas, efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) 

yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang 

digunakan, sedangkan Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan 

tujuannya. 

Urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah didasarkan pada asas 

desentralisasi fiskal yaitu, penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada daerah otonom sehingga pemerintah daerah harus mampu 

menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah 

terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain 

pendapatan daerah yang sah, dibawah ini adalah table pendapatan daerah 

Kabupaten Malang dan Kota Malang dari tahun 2013-2015. 

Tabel 1.1  Pendapatan APBD Kabupaten Malang dan Kota Malang Tahun 

2013-2015 

Tahun Kab. Malang Kota Malang 

2013 Rp2,529,685,862,151.87 Rp1,524,846,569,429.26 

2014 Rp3,058,671,277,833.13 Rp1,764,869,389,655.03 

2015 Rp3,471,281,006,610.73 Rp 1,829,072,689,718.02  

 Sumber : APBD Kota Malang dan Kabupaten Malang 2013-2015 

  Dari Tabel 1.1  diatas dapat kita lihat bahwa walaupun Kabupaten 

Malang dan Kota Malang berada didaerah yang sama tetapi pendapatan di 

kedua daerah tersebut berbeda, table 1.1 membuktikan bahwa peningkatan  

pendapatan di Kabupaten Malang lebih banyak dibandingkan Kota Malang. 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu 

gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam 

meningkatkan potensi perekonomian daerah terutama dalam pendapatan. 

Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target 

dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai 

kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam 

mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Artinya, jika 

perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif 

terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Malang dan Kota Malang. 

Berdasarkan uraian diatas, jumlah pendapatan daerah yang diterima 

kedua daerah setiap tahunnya mengalami peningkat dan penurunan membuat 

penulis tertarik apakah pemerintah daerah sudah mengelolanya secara efektif 

dan efisisen ? 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengangkat masalah 

tentang : 

1. Bagaimana perbandingan efektivitas dan efisiensi APBD antara 

Kabupaten Malang dan Kota Malang Jawa Timur ? 

2. Seberapa Besar kontribusi sumber-sumber APBD di Kabupatan Malang 

dan Kota Malang Jawa Timur ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas makan penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui perbandingan Efektivitas dan efisiensi APBD antara 

Kabupaten Malang dan Kota Malang Jawa Timur 

2. Mengetahui Seberapa Besarkontribusi sumber-sumber APBD di 

Kabupaten Malang dan Kota Malang Jawa Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Melalui penelitan ini diharapkan dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pemerintahan daerah yang 

baik dalam pengelolaan APBD. 

2. Bagi Penelitinya Selanjutnya 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi agar dapat 

dikembangkan kembali. 
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