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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini telah menjadi sorotan publik, 

terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. 

Masyarakat mulai mempertanyakan atas nilai yang mereka peroleh atas pelayanan 

yang diberikan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan 

pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin membengkak, 

nampaknya masyarakat masih belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang 

akan diberikan oleh pemerintah. 

Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan 

dari instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan 

secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem 

pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu 

instansi. Suatu keberhasilan instansi dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas 

dari peran pengawas dalam menghasilkan pendapatan suatu organisasi. Adanya 

tautan ini, memaksa pemerintah pusat mengeluarkan suatu undang-undang yang 

dapat memberikan kebebasan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan di 

daerahnya masing-masing serta di dalam pengaturan terhadap keuangan 

daerahnya. Maka disahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

otonomi daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan akan menciptakan suatu 

kemandirian daerah yang dapat memicu suatu pertumbuhan daerah yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan pada masyarakat daerah 

tersebut. Untuk itu diperlukan aparatur pemerintah yang baik dan terampil untuk 

melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan sebagai perencana dan 

pelaksana pembangunan. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam 

otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan, sehingga tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan semakin berat. Pelimpahan keuangan diharapkan 

dapat diimbangi dengan pengawasan yang dapat memberikan jaminan agar tidak 

terjadi korupsi, kecurangan, penyelewengan, kebocoran, dan pemborosan 

kekayaan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: 

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, dan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai 

sebab akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

Retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau 

karena mendapatkan pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan 

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung maupun tidak 

langsung dan sifat pemungutannya dapat dipaksakan. Retribusi dapat berpengaruh 
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dalam hal distribusi pendapatan, karena distribusi dapat dipergunakan oleh 

pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian. 

Adapun data rincian target pendapatan retribusi yang disusun dalam proses 

perencanaan dengan pendapatan retribusi yang diterima oleh Pemerintah 

Kabupaten Majalengka tahun 2006 sampai 2010 sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2006 sampai 2010 

Tahun Target Retribusi Realisasi Retribusi Deviasi Prosentase 

2006 31.728.791.296,30 31.688.027.008,00 (40.764.288,30) 0,13% 

2007 33.967.988.397,30 33.001.841.910,00 (966.146.487,30) 2,8% 

2008 35.040.478.720,00 34.486.953.717,00 (553.525.003,00) 1,5% 

2009 29.769.559.349,00 28.769.940.927,00 (999.618.422,00) 3,3% 

2010 14.523.900.846,00 12.405.914.199,00 (2.117.986.647,00) 14% 

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Berdasarkan informasi diatas, target yang telah ditetapkan realisasi nya 

semakin menurun, untuk itu diperlukan nya peran inspektorat untuk mengawasi 

pengelolaan retribusi daerah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai peran inspektorat yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan pada 

retribusi pemerintah Kabupaten Majalengka. 

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, inspektorat 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat adalah teknis 
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daerah berbentuk badan, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang 

pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang disebut inspektur 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui 

sekretaris daerah. 

Dengan tidak adanya suatu inspektorat, maka akan mengakibatkan 

terjadinya korupsi, kecurangan, penyelewengan, kebocoran, dan pemborosan 

kekayaan daerah khususnya pemerintah Kabupaten Majalengka. Hal ini dapat 

mengakibatkan pendapatan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten 

Majalengka tidak akan tercapai. Peran penting dari inspektorat dalam membantu 

manajemen pemerintahan adalah untuk memeriksa dan mengawasi sistem 

pengendalian internal dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya 

pengelolaan pendapatan retribusi daerah dapat terkontrol dengan baik. 

Penelitian dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Majalengka karena 

inspektorat merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan pengawasan 

terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kekayaan 

daerah. Dengan maksud untuk mengetahui bagaimana peran inspektorat dalam 

pengelolaan pendapatan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Majalengka. 

Atas dasar uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang: “Pengaruh Peran Inspektorat Terhadap Pengelolaan 

Pendapatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah 

yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana peran inspektorat pada pemerintah Kabupaten Majalengka. 

2. Bagaimana pengelolaan pendapatan retribusi daerah pada pemerintah 

Kabupaten Majalengka. 

3. Apakah peran inspektorat berpengaruh terhadap pengelolaan pendapatan 

retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Majalengka. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengaruh Peran 

Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Pada Pemerintah 

Kabupaten Majalengka, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui peran inspektorat pada pemerintah Kabupaten Majalengka. 

2. Mengetahui pengelolaan pendapatan retribusi daerah pada pemerintah 

Kabupaten Majalengka. 

3. Mengetahui pengaruh peran inspektorat terhadap pengelolaan pendapatan 

retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Majalengka. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Instansi Pemerintah 

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan 

pengawasan daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan, juga 
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memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Inspektorat Kabupaten 

Majalengka khususnya dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan tingkat 

pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

2. Penulis 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang pengawasan 

yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan, dan sebagai 

prasyarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

3. Pihak Lain 

Penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

atau informasi tambahan untuk penelitian berikutnya. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka. 

Adapun Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2014 sampai selesai. 

 

 

 


