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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Penyelenggaraan otonomi daerah berlaku secara efektif sejak awal 

Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional mengatur dan 

membangun daerahnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Setiap daerah memiliki kewenangan yang lebih luas kecuali di bidang politik 

luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta 

kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. Di samping itu Pemerintah Kabupaten/Kota juga memikul 

tanggungjawab yang lebih besar. Melalui otonomi daerah, Pemerintah 

Kabupaten/Kota diharapkan mampu mandiri di dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan sehingga 

mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, 

mengelola, dan menggunakan sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan 

diperbaharui dengan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa tidak 

hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat 
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kepada Pemerintah Daerah. Ada hal yang lebih penting yaitu adanya 

keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber 

daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan 

pelayanan bagi masyarakat. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

disebutkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi 

meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, 

dan lain-lain penerimaan yang sah. Secara garis besar penerimaan daerah 

bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan tidak asli daerah. 

Pendapatan tidak asli daerah bersumber dari dana perimbangan yaitu bagi 

hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

dan dana darurat (Halim, 2001: 65). Penerimaan daerah adalah semua 

penerimaan daerah baik dalam bentuk peningkatan aktiva maupun penurunan 

hutang dari berbagai sumber dalam satu periode tahun anggaran tertentu. 

Pada dasarnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki sumber-sumber keuangan 

yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kapasitas keuangan 

daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk 

menjalankan fungsinya yang meliputi pelayanan masyarakat, pelaksanaan 

pembangunan dan perlindungan kepada masyarakat. Penerimaan daerah harus 

didukung oleh pendapatan asli daerah yang memadai. Kondisi yang terjadi 
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saat ini adalah bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan 

daerah masih relatif kecil.  

Adanya keterbatasan dari penerimaan yang bersumber dari pendapatan 

asli daerah membawa konsekuensi pada penentuan skala prioritas 

penggunaan anggaran belanja daerah untuk membiayai sarana dan prasarana 

pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyediaan anggaran yang bersumber 

dari pendapatan asli daerah seharusnya digunakan secara optimal dengan 

tanpa menurunkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Pendapatan asli 

daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha 

daerah, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2001: 64). 

Kemampuan setiap daerah untuk meningkatkan penerimaan yang 

bersumber dari pendapatan asli daerah dapat dicapai dengan melakukan 

usaha-usaha yang tidak memberatkan masyarakatnya. Beberapa usaha yang 

dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Surakarta dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah yang antara lain dapat dilakukan melalui 

penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan 

sanksi bagi para penghindar pajak. 

Adanya kecenderungan daerah untuk membuka diri secara luas dalam 

menarik investasi ke daerah akan mempengaruhi penerimaan daerah yang 

berasal dari pendapatan asli daerah. Komitmen pemerintah daerah kota 

Surakarta yang dipilih secara langsung pada saat ini melakukan berbagai 

terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas. Hal 

ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah sehingga perlu dilakukan 

 3



 

4

penilaian yang realistis  terhadap penerimaan daerah antara sebelum dan 

setelah otonomi daerah.   Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian 

yang penulis kemukakan adalah : “Analisis Efektifitas dan Efisiensi 

Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah Kota 

Surakarta  

 
B.  Perumusan Masalah 

 
Permasalahan pokok yang ingin diketahui lebih mendalam pada 

penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan antara pendapatan asli daerah 

sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintah Kota 

Surakarta ditinjau dari efektifitas dan efisiensi? 

 
C.  Tujuan Penelitian  

 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris ada tidaknya perbedaan 

pendapatan asli daerah sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah pada 

Pemerintah Kota Surakarta ditinjau dari efektifitas dan efisiensi. 

 
D.  Manfaat Penelitian  

 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan informasi secara empiris 

tentang ada tidaknya perbedaan pendapatan asli daerah guna menetapkan 
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kebijakan-kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah oleh pengambil kebijakan di Pemerintah Kota Surakarta; 

2. sebagai bahan perbandingan bagi penulis antara teori yang diperoleh 

dengan kenyataan yang ada di lapangan; 

3. sebagai bahan informasi bagi instansi atau pihak lain yang tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 
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