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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah 

karena pembangunan nasional pada dasarnya dilaksanakan di daerah. 

Sejak beberapa tahun terakhir ini, di dalam melaksanakan pembangunan 

telah ditempuh berbagai upaya perbaikan dalam sektor keuangan daerah. 

Demikian juga terus dilaksanakan pengerahan serta pengelolaan 

pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sejalan dengan 

pengelolaan keuangan negara. Berbagai kebijakan ditempuh pemerintah 

yang merupakan pencerminan Undang-undang No 22 tahun 1999 

diarahkan agar pembangunan daerah dapat meningkatkan perekonomian 

daerah. Kebijakan tersebut secara garis besar mencakup lima komponen 

utama. Pertama adalah kebijakan di bidang pengeluaran yang 

diprioritaskan pada penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Kedua kebijakan di bidang pengeluaran yang berorientasi pada 

prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program, 

pengambilan keputusan dalam memilih kegiatan dan proyek-proyek 

daerah serta pelaksanaannya. Ketiga adalah peningkatan kemampuan 

organisasi pemerintah daerah. Keempat adalah usaha memperkuat system 

pemantauan dan pengendalian pemerintah daerah yang efektif. Terakhir 

adalah mendorong partisipasi swasta dalam bidang pelayanan masyarakat. 
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Sejalan dengan pemerataan dan penyebaran pembangunan di 

Indonesia, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. 

Pemerintah Daerah perlu selalu meningkatkan pendapatan daerah guna 

membiayai pembangunan di daerahnya serta mengurangi ketergantungan 

pada subsidi dari pemerintah pusat.  

Pemerintah daerah sama halnya dengan Pemerintah Pusat 

mempunyai kepentingan yang sama dalama penyelenggaraannya. Dalam 

rangka otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama dibidang 

keuangan daerah diberi kewenangan untuk dapat mengisi sumber dana 

yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing 

sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk 

kepentingan pembiayaan rumah tangganya sendiri.  

Kemampuan administrasi Pemerintah Daerah sangat berpengaruh 

terhadap realisasi penerimaan pendapatan, alokasi tanggung jawab untuk 

melaksanakan pengenaan pajak dan pemungutan pajak tergantung 

Pendapatan Asli Daerah, tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan 

tersedianya tenaga di tingkat daerah. Tenaga terampil mungkin terbatas 

dan sulit bagi pemerintah daerah mempekerjakannya, meskipun ada 

alternatif seperti menyewa konsultan atau bantuan tenaga dari suatu 

instansi lain (Arsyad, 2000: 10). 
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Tabel I 

Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Periode 1998-2007 

(Ribuan Rupiah) 

 

Tahun Jumlah Penerimaan 

1998 6.250.976.637,00 

1999 7.443.017.470,00 

2000 6.705.280.824,00 

2001 14.787.714.098,00 

2002 18.555.317.620,00 

2003 19.929.269.513,00 

2004 21.878.180.341,00 

Sumber Data : Biro Statistik Pusat Statistik 1999-2004 

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II 

Sukoharjo tiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Dari tahun 

1998 sebesar 6.259.979.637,00 tahun 1999 menjadi sebesar 7.443. 

017.470,00 Pendapatan Asli Daerah tahun 2000 mengalami penurunan 

yaitu 6.705.280.824,00 Pendapatan Asli Daerah tahun 2001 menjadi 

sebesar 13.296.684.521,00 Pendapatan Asli Daerah tahun 2002 meningkat 

menjadi 18.555.317.620,00 Pendapatan Asli Daerah tahun 2003 menjadi 

19.929.269.513,00 Pendapatan Asli Daerah tahun 2004 meningkat 

menjadi 21.878.180.341,00 dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

meningkat sangat drastis terjadi pada tahun 2001 yaitu mencapai 

14.787.714.098,00 dibandingkan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelum 

dan sesudahnya. Ini menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli  
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Daerah masih akan meningkat lagi dan mungkin ini dipengaruhi jumlah 

PDRB Kabupaten Sukoharjo, karena tidak menutup kemungkinan bahwa 

semakin besar jumlah PDRB semakin besar pula jumlah penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berkaitan erat dengan kondisi 

ekonomi yang berlaku, seperti jumlah PDRB, jumlah penduduk, jumlah 

wisetawan, jumlah hunian hotel, maupun jumlah pasar inilah yang 

mungkin akan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Asli Daerah. 

Maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh jumlah PDRB, Jumlah 

Hunian Hotel, Jumlah Pasar, Jumlah Wisatawan, serta Jumlah penduduk 

terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II 

Sukoharjo tahun 1998-2007 dalam skripsi yang berjudul “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

PERIODE 1998-2007” 

   

B. Perumusan Masalah  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu berperan lebih 

besar dalam pembiayaan daerah. Mengingat peranan Pendapatan Asli 

Daerah masih relatif kecil dalam usaha pembiayaan pembangunan daerah. 

Maka usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang 

sangat penting, atau setidak-tidaknya dapat mengurangi ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah di atasnya. 

4



Dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pemberi sektor ini 

adalah Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah pasar, jumlah hunian hotel dan 

wisatawan. Dari uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang berperan penting dalam penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten  Sukoharjo  

2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah pasar, 

jumlah hunian hotel dan wisatawan. terhadap penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 1998-2007 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas 

permasalahan yang dikemukakan di atas antara lain : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah  

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel  

independen yang diteliti, yaitu Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah 

pasar, jumlah hunian hotel dan wisatawan. terhadap penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

a. Sebagai bahan informasi yang dapat membantu pemerintah daerah 

dalam mengambil keputusan serta pihak lain sebagai bahan masukan 

b. Bagi penulis penulisan ini berguna untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah yang tidak didapatkan 

dalam waktu perkuliahan secara penuh  

c. Bagi pihak lain sebagai bahan masukan bagi para mahasiswa yang 

ingin memahami masalah yang berkaitan dengan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah 

  

E.  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu kesimpulan sementara 

tentang perilaku variabel-variabel dalam model yang digunakan yang akan 

dibuktikan kebenarannya melalui uji statistik. Berkenaan dengan hal 

tersebut maka hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah : 

diduga variabel, Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah pasar, jumlah hunian 

hotel dan wisatawan berpengaruh positif terhadap variabel  penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sukoharjo. 
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F. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metodologi Penelitian, Hipotesis, Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi seluruh teori yang relevan dengan topik 

penelitian dan uraian ringkas tentang penelitian empirik yang 

pernah dilakukan, Pendapatan Asli Daerah topik yang pernah 

diteliti.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi tentang Ruang Lingkup Penelitian, Obyek Penelitian, 

Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional dan Metode 

Analisis Data. 

BAB IV ANALISIS DATA  

Berisi tentang analisis data dan hasil analisis serta 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

serta beberapa saran yang dianggap perlu disajikan. 
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