
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan, baik itu di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, tidak 

pernah lepas dari unsur keuangan. Pembangunan dengan keuangan hampir tidak 

dapat dipisahkan karena keuangan merupakan kunci penting dalam menunjang 

pelaksanaan pembangunan. Namun dalam hal keuangan sering terdapat masalah 

yang dapat menghambat lajunya pembangunan baik di tingkat Pusat maupun di 

tingkat Daerah, apalagi daerah-daerah yang kurang potensial, baik itu sumber 

daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Hambatan-hambatan dalam hal 

keuangan mulai sangat terasa pada saat terjadi penurunan penerimaan negara 

akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pula pada 

menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada 

pemerintah daerah maupun dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di 

daerah. Untuk itu, maka pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan 

kepada pemerintah daerah dalam berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) agar melemahnya subsidi dari Pemerintah Pusat tidak mengganggu 

perkembangan ekonomi maupun jalannya Pemerintah di Daerah. Dengan kata 

lain, penurunan penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya 

pelaksanaan Otonomi Daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi 

Pemerintahan dan Keuangan. 

Selain itu perkembangan kehidupan politik dan Sistem Pemerintahan 

selama era reformasi, telah menimbulkan gejolak politik di berbagai daerah yang 

menuntut adanya otonomi daerah, bahkan beberapa daerah menghendaki 

kemerdekaan penuh untuk berdiri sendiri sebagai negara dengan Pemerintahan 

tersendiri. Untuk meredam semua gejolak-gejolak tersebut, di masa Pemerintahan 

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie disusun Undang-Undang Otonomi Daerah 

yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 



Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai ganti dari Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara 

dengan Daerah-Daerah yang berhak mengatur Rumah Tangganya sendiri, yang 

dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Undang-undang 

tentang Otonomi Daerah mulai diberlakukan pada saat Pemerintahan Presiden 

Abdurrachman Wahid, tepatnya mulai januari tahun 2000. 

Seiring dengan perkembangan keadaan, penyelenggaraan Otonomi Daerah 

saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 memiliki prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, 

nyata, dan bertanggung jawab. 

Prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang 

menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan 

membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran 

serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Prinsip Otonomi Daerah yang nyata adalah prinsip 

yang bertujuan untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan 

tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan Daerah. Prinsip 

Otonomi Daerah yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan Daerah termasuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan 

nasional. 

Dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang berprinsip pada Otonomi 

Daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, berarti ideologi politik 



dan struktur pemerintahan akan lebih bersifat desentralisasi dibandingkan dengan 

struktur Pemerintahan sebelumnya yang lebih bersifat sentralisasi. 

Konsep dasar dari Pemerintahan yang bersifat desentralisasi adalah 

memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan 

Pembangunan Daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka 

kehendaki. Salah satu tujuan dari Pemerintahan yang bersifat desentralisasi adalah 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan subsidi dari Pemerintah 

Pusat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sebuah Daerah otonom harus memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang 

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Daerah 

dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan 

Asli Daerah tersebut kemudian digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan Pemerintah 

Daerah mampu mengelola sumber-sumber yang ada di daerahnya yang akhirnya 

mampu memperoleh Pendapatan Asli Daerah semaksimal mungkin. Dengan 

adanya hasil-hasil Pendapatan Asli Daerah yang telah semaksimal mungkin akan 

secara langsung menambah Pendapatan Daerah sehingga akan tersedia dana yang 

dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur 

daerahnya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberdayakan daerah. Pencapaian 

tujuan dan sasaran akhir merupakan ukuran efektif tidaknya kinerja pemerintahan. 

Ukuran kinerja Pemerintah dapat berdasarkan informasi finansial dan non 

finansial. Dengan kemampuan memaksimalkan hasil Pendapatan Asli Daerah 

diharapkan Daerah tersebut akan mencapai tingkat efektivitas kinerja finansial 

yang diharapkan. Efektivitas kinerja finansial pada sektor publik seperti pada 

pemerintahan dapat diukur dengan melakukan analisis varians atau menghitung 

selisih antara realisasi dengan yang telah dianggarkan. Agar mencapai pendapatan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan yang telah dianggarkan. 

Agar mencapai pendapatan sesuai dengan yang telah dianggarkan di perlukan 



sumber-sumber pendapatan yang memadai. Salah satu sumber pendapatan paling 

potensial yaitu Pendapatan Asli Daerah. 

Dengan adanya hasil-hasil Pendapatan Asli Daerah tentu akan menunjang 

pencapaian Pendapatan Daerah yang telah ditargetkan sebelumnya, atau dapat 

dikatakan pula dengan adanya hasil atau realisasi Pendapatan Asli Daerah 

khususnya setelah Otonomi Daerah akan secara langsung menunjang tercapainya 

pendapatan daerah yang telah ditargetkan sebelumnya. 

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis merujuk dari penelitian tedahulu 

yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis, yang berjudul “Hubungan 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Setelah Otonomi Daerah dengan Tingkat 

Efektivitas Kinerja Finansial”. Pengamatan tersebut dilakukan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Cimahi, pada tahun 2006. Penelitian tersebut diteliti oleh 

Fiska Arfigantini dengan Nomor Pokok Mahasiswa 01.02.157, Mahasiswi 

Universitas Widyatama. Penelitiannya menunjukkan bahwa 98,01% pencapaian 

tingkat efektivitas kinerja finansial ditentukan oleh realisasi PAD, dan sisanya 

sebesar 1,99% ditentukan oleh faktor-faktor lain misalnya sumber-sumber 

pendapatan daerah selain PAD atau produktivitas tenaga kerjanya.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan studi penelitian dan 

membahasnya dengan judul: 

 “SIGNIFIKANSI HUBUNGAN REALISASI PENDAPATAN ASLI 

DAERAH SETELAH OTONOMI DAERAH DENGAN TINGKAT 

EFEKTIVITAS KINERJA FINANSIAL“ 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, 

maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai : 

1. Bagaimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung setelah 

Otonomi Daerah. 

2. Bagaimana tingkat efektivitas kinerja finansial Kota Bandung. 

3. Bagaimana hubungan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah setelah 

Otonomi Daerah dengan tingkat efektivitas kinerja finansial. 



4. Bagaimana signifikansi hubungan antara realisasi Pendapatan Asli 

Daerah setelah Otonomi Daerah dengan tingkat efektivitas kinerja 

finansial. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka maksud 

dan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan gambaran realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandung Setelah Otonomi Daerah. 

2. Untuk mendapatkan gambaran  tingkat efektivitas kinerja finansial 

Kota Bandung. 

3. Untuk mendapatkan besarnya hubungan antara Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah setelah Otonomi Daerah dengan tingkat efektivitas kinerja 

finansial. 

4. Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara realisasi Pendapatan 

Asli Daerah setelah Otonomi Daerah dengan tingkat efektivitas kinerja 

finansial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian di atas penulis berharap bahwa 

hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang kiranya dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi instansi terkait, untuk memberikan informasi mengenai hasil-

hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Setelah Otonomi Daerah 

dan Tingkat Efektivitas Kinerja Finansial pada varians pendapatan, 

sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 

instansi terkait. 

2. Penulis, untuk mengetahui Signifikansi Hubungan antara Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Setelah Otonomi Daerah 

dengan Tingkat Efektivitas Kinerja Finansial pada varians pendapatan, 



serta untuk menerapkan teori yang telah penulis peroleh selama masa 

perkuliahan. 

3. Pihak lain, untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan 

Otonomi Daerah yang diselenggarakan kota bandung dilihat dari sisi 

Pendapatan asli Daerah dan Kinerja Finansial pada varians pendapatan, 

dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan dan 

kepustakaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Sebelum diterapkannya penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan 

Otonomi Daerah dengan sistem desentralisasi, penyelenggaraan Pemerintahan 

lebih mendekati kepada sistem sentralisasi, dimana pengambilan keputusan lebih 

banyak ditentukan oleh Pemerintahan Pusat dengan alasan diantaranya : 

- Untuk memilhara aspek pemerataan antar daerah 

- Kemampuan administrasi di banyak Pemerintahan Daerah masih 

lemah 

- Masih terdapat perbedaan yang tinggi dalam kondisi dan kemampuan 

keuangan antar daerah 

Pada awal Pemerintahan, sistem tersebut sesuai dengan keadaan Indonesia 

karena teknologi informasi masih sangat primitif, komunikasi antar berbagai 

departemen masih lamban, dan aparatur Pemerintah masih relatif belum terdidik, 

para aparatur masih sangat membutuhkan petunjuk langsung atas apa-apa yang 

harus dilaksanakan. Tetapi saat ini keadaan sudah berubah, perkembangan 

teknologi sudah sangat maju, kebutuhan dan keinginan masyarakat dan bisnis 

sudah semakin kompleks, dan para staf Pemerintah sudah banyak yang 

berpendidikan tinggi. Sekarang ini pengambilan keputusan harus di geser ke 

tangan masyarakat, asosiasi-asosiasi pelanggan, dan lembaga swadaya 

masyarakat. Untuk memfasilitasi keadan yang semakin maju dalam bidang 

Pemerintahan, diterapkanlah Otonomi Daerah dengan sistem desentralisasi. 

Tujuan dari Otonomi Daerah dengan sistem desentralisasi adalah agar 

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk merencanakan dan melaksanakan 



Pemerintah Daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi dan kehendak 

mereka. Dengan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu 

mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. 

Sehubungan dengan sistem Pemerintahan dengan berasaskan pada 

desentralisasi, Suparmoko (2002;16) menyebutkan bahwa tujuan dari 

desentralisasi adalah : 

          “-     Mewujudkan Keadilan antara kemampuan dan hak Daerah 

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan subsidi dari 

Pemerintahan Pusat 

- Mendorong Pembangunan Daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat 

Daerah”. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan menjadi sumber 

Pendapatan Daerah yang paling potensial. Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

dengan sistem desentralisasi tentu diharapkan akan mampu memaksimalkan 

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah tersebut kemudian digunakan 

untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan agar Pemerintah Daerah 

mampu mengurus dan mengatur Daerahnya masing-masing. 

Pengukuran suatu kinerja merupakan tahap akhir dalam suatu organisasi. 

Begitu pula halnya dengan organisasi publik seperti Pemerintahan. Dalam 

Pemerintahan pengukuran suatu kinerja dapat berdasarkan informasi finansial dan 

informasi non finansial. Pengukuran kinerja non finansial berarti pengukuran 

kinerja berdasarkan informasi kuantitatif atau data-data kuantitatif. Sebagaimana 

Mardiasmo (2005;123) menyebutkan bahwa : 

“Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran 

yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis 

varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang 

dianggarkan.” 

Suatu kinerja dikatakan efektif apabila kinerja tersebut mencapai tujuan 

atau sasaran akhir kebijakan. Efektif tidaknya suatu kinerja finansial dapat dilihat 

dari keberhasilannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. 



Dengan melakukan analisis varians atau analisis selisih pada anggaran dapat 

diketahui efektif tidaknya suatu kinerja finansial. Kinerja finansial dapat 

dikatakan efektif jika realisasi anggaran sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Anggaran Daerah itu sendiri terdiri dari anggaran Pendapatan dan 

anggaran Belanja. Sehubungan dengan analisis varians, Mardiasmo (2005;123) 

menyebutkan fokus analisis varians yaitu : 

“Analisis varians secara garis besar berfokus pada : 

a. Varians pendapatan (revenue variance) 

b. Varians pengeluaran (expenditure variance)”. 

Pengukuran kinerja finansial, penulis lakukan pada varians pendapatan 

atau pada revenue variance, yaitu dengan melakukan analisis varians terhadap 

Pendapatan Daerah yang ditargetkan dalam anggaran dan dengan realisasi 

Pendapatan Daerah yang diterima. 

Untuk mencapai realisasi Pendapatan Daerah yang telah dianggarkan 

tentunya diperlukan realisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah yang memadai. 

Salah satu sumber Pendapatan Daerah yang paling mewakili kemampuan suatu 

daerah mampu berotonom adalan Pendapatan Asli Daerah. Dengan Otonomi 

Daerah yang berasaskan Desentralisasi diharapkan Daerah tersebut akan mampu 

memaksimalkan realisasi Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerahnya masing-masing. Dengan tersedianya Pendapatan Asli Daerah yang 

cukup memadai tentunya akan memberikan kontribusi yang cukup memadai pula 

pada Pendapatan Daerah, sehingga realisasi Pendapatan Daerah mampu mencapai 

target atau mencapai anggaran. Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan 

sebelumnya akan mencapai kinerja finansial yang efektif. Berdasarkan uraian di 

atas, penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut :  

“Realisasi Pendapatan Asli Daerah setelah Otonomi Daerah memiliki 

hubungan yang sangat signifikan dengan tingkat efektivitas kinerja finansial”. 

 

 

 



1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 

Metodologi penelitian deskriptif adalah suatu metode yang meneliti 

kelompok manusia, suatu objek, suatu seperti kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun kilasan peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

surat-surat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir,2003;54). 

Karena penelitian ini dilakukan pada satu organisasi saja dan masalah 

yang diteliti bersifat khusus, maka metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah melalui studi kasus. 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data-data yang diperlukan 

dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan data secara langsung dan mengadakan penelitian 

terhadap objek yang dilakukan dengan : 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung 

pada objek penelitian, dokumen-dokumen yang digunakan guna 

mendapatkan gambaran yang sebenarnya. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

pejabat yang berwenang atau bagian yang berhubungan langsung 

dengan masalah tersebut. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu Pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari bahan-

bahan dan membandingkannya dengan beberapa sumber kepustakaan, 

seperti buku literatur, majalah-majalah, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

 

 



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data akan dilakukan pada Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2 

Bandung, telp (022) 4235052. E-mail: dispenda[at]bandung.go.id. Sedangkan 

waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari bulan May 2008 sampai 

dengan September 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


