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ABSTRACT 

 

 

FISCAL DESENTRALIZATION BEFORE AND AFTER THE REGIONAL 

AUTONOMY 

(Study in Central Lampung Regency  and North Lampung Regency) 

 

By 

 

Yolanda Margaretha Silaen 

 

 

 

 

Fiscal Decentralization wants to reduce dependence on the central government, so 

as to achieve regional independence. Although at the initial stage the central 

government did not directly release the regions, the central government still 

provided assistance in the form of very large balancing funds to the regions to 

meet various regional expenditure needs. This study aims to find out the causes 

that have not been included in Central Lampung Regency and North Lampung 

Regency in the independent category before and after regional autonomy from 

fiscal decentralization. In this study the focus is on regional financial capacity.  

 

This research is in the form of a survey of secondary data that takes place in 

Central Lampung Regency and North Lampung Regency using data from the 

calculation of Regional Budget (APBD) of Central Lampung Regency and North 

Lampung Regency before and after regional autonomy. The analytical method 

used in this study is descriptive and quantitative analysis methods which are then 

analyzed using several ratios namely, independence ratio, fiscal decentralization 

degree ratio and growth ratio. The results of the descriptive analysis generally 

show the inability of Central Lampung Regency and North Lampung Regency to 

manage local revenue (PAD) due to the lack of efficiency in realizing income 

sectors as a source of PAD and high dependence on government assistance. 

 

 

Keywords : regional autonomy, independence ratio, degree of fiscal 

decentralization ratio, growth ratio.   
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DESENTRALISASI FISKAL SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI 

DAERAH  

(Studi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara) 

 

Oleh  

 

Yolanda Margaretha Silaen 
 

 

 

 

Desentralisasi Fiskal menginginkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat 

berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah. Meskipun pada tahap 

awal pemerintah pusat tidak langsung  melepaskan daerah, pemerintah pusat 

masih memberikan bantuan berupa dana perimbangan yang sangat besar kepada 

daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanjan daerah. Penelitian ini 

bertujuan untuk untuk mengetahui penyebab belum masuk ny Kabupaten 

Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dalam kategori mandiri 

sebelum dan sesudah otonomi daerah dari desentralisasi fiskal, dalam penelitian 

ini yang menjadi fokus adalah kemampuan keuangan daerah.  

 

Penelitian ini berbentuk survey atas data sekunder yang mengambil lokasi di 

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dengan 

menggunakan data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara sebelum 

dan sesudah otonomi daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif yang selanjutnya dianalisis 

menggunakan beberapa rasio yaitu, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi 

fiskal dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis deskriptif  secara umum 

menunjukkan ketidakmampuan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten 

Lampung Utara dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD)  disebabkan  

masih kurangnya kurangnya efisiensi dalam merealisasikan sector-sektor 

pendapatan sebagai sumber PAD dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan 

pemerintah.  

Kata kunci: otonomi daerah, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi 

fiskal, rasio pertumbuhan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dan 

persebaran yang sangat luas. Perjalanan dari ujung paling barat Indonesia 

(Sabang yang terletak di Aceh) sampai ke ujung paling timur (Merauke di 

Papua) akan memakan waktu selama lebih dari 10 jam dengan pesawat 

terbang, dan karena keterbatasan infrastruktur disebagian wilayah 

menyebabkan  perjalanan tersebut tidak bisa ditempuh dalam waktu satu 

hari. Keanekaragaman dan perbedaan geografis tercermin dalam 

perbedaan kondisi sosial ekonomi dan politik yang cukup signifikan 

 

Beberapa bagian wilayah Indonesia memiliki pendapatan seperti negara 

sangat maju, di bagian lain masih menunjukkan adanya kelompok 

masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Contohnya kualitas  

pendidikan di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia sama dengan 

fasilitas di negara-negara berkembang lainnya, sementara tingkat 

pendidikan dan kesehatan, terutama di kawasan Indonesia Timur, setara 

dengan kondisi di sebagian besar negara Afrika:  
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Perbedaan yang sangat ekstrim ini telah berpengaruh pada penerapan 

desentralisasi pada tahun 2001, terutama terkait dengan kerangka fiskal. 

Pelaksanaan sistem desentralisasi telah memberikan tanggung jawab yang 

lebih besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk wewenang daripada 

fungsi pemerintah. Peranan pemerintah daerah sangat menentukan dalam 

berhasil tidaknya menciptakan pemerataan antar daerah yang selalu 

didambakan disetiap pemerintah daerah 

 

Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber 

penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki  untuk menyelenggarakan 

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

Kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk lebih 

maju, mengurangi kesenjangan antar daerah (horizontal fiscal imbalance).. 

 

Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, kebijakan 

ini disambut baik, karena memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. Bagi daerah yang tidak memilki potensi 

yang memadai,kebijakan tersebut sangat memberatkan karena akan 

kesulitan dalam membiayai belanja mereka. Kreativitas dan inisiatif suatu 

daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. 

 

Dalam tahun pertama desentralisasi fiskal (APBD TA 2001), total dana 

yang diserahkan melalui dana perimbangan adalah sebesar Rp 82,40 triliun 

atau 5,6% dari PDB “(APBN-P 2001), yang berarti total dana ke daerah ini 
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meningkat cukup tajam, karena apabila dibandingkan dengan realisasi 

dana yang didaerahkan TA 2000 hanya sebesar 3,3% dari  PDB atau Rp 

32,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan Penerimaan Dalam Negeri 

(PDN), persentase realisasi dana yang didaerahkan pada TA 2000 hanya 

berkisar 16% dari PDN, sementara bila dibandingkan dengan Belanja 

Negara, realisasi dana yang didaerahkan pada TA 2000 adalah sebesar 

14,9% dari total Belanja Negara, sedangkan pada TA 2001 mencapai 

sekitar 23,2% dari Belanja Negara 

 

Implementasi desentralisasi di Indonesia diikuti juga dengan euforia 

pemekaran wilayah. Daerah berlomba-lomba memandirikan dirinya dari 

pemeritah pusat. Provinsi Lampung contohnya merupakan salah satu 

provinsi yang melakukan pemekaran wilayah dalam jumlah yang relatif 

cukup signifikan, dimana hampir seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung 

dilakukan pemekaran wilayah. Sehingga kabupaten/kota yang sebelumnya 

berjumlah 3 Kabupaten telah beranak pinak, dan sampai sejauh ini, 

Provinsi Lampung terdiri atas 2 Kota Madya dan 13 Kabupaten yang 

secara resmi telah berdiri. Bahkan akan menyusul 2 Kabupaten Lainnya 

seiring akan dibentuknya daerah otonom baru pecahan Lampung Tengah. 

 

Pada prinsipnya desentralisasi menginginkan ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian 

daerah. Meskipun pada tahap awal pemerintah pusat tidak langsung  

melepaskan daerah, pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa 

dana perimbangan yang sangat besar kepada daerah untuk memenuhi 
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berbagai kebutuhan belanjanya, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). 

 

Pada kajian ini, peneliti akan mencoba menelitii desentralisasi fiskal 

sebelum dan sesudah otonomi daerah di daerah Lampung, khususnya 

Kabupeten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Utara. Kedua 

kabupaten ini terbentuk sebelum kebijakan otonomi daerah,maka sangat 

tepatlah jika melihat desentralisasi fiskal kabupaten Lampung Tengah dan 

Lampung Utara sebelum dan sesudah otonomi daerah 

 

Peneliti akan mencoba meneliti desentralisasi fiska Kabupaten Lampung 

Tengah dan Lampung Utara sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan 

data lima tahun sebelum periode otonomi daerah dan lima tahun sesudah 

periode otonomi daerah ditetapkan. 

 

Alasan yang mendasari peneliti untuk meneliti desentralisasi fiskal 

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara karena 

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara merupakan 

kabupaten yang sudah berdiri lama jauh sebelum adanya kebijakan 

desentralisasi fiskal sehinggga memudahkan untuk meneliti desentralisasi 

fiskal pada kedua kabupaten ini baik sebelum maupun sesudah otonomi 

daerah.   

  

Terdapat fenomena menarik dari sisi keuangan daerah dan hubungannya 

dengan desentralisasi fiskal, Provinsi Lampung yaitu kondisi keuangan 
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sebelum dan sesudah otonomi daerah yan menunjuka gejala yang relatif 

baik tapi tidak teralu signifikan baik sebelum dan sesudah otonomi daerah. 

Terdapat beberapa indikator untuk melihat keuangan daerah sebelum dan 

sesudah otonomi daerah yaitu derajat desentralisasi fiskal, rasio 

kemandirian dan rasio pertumbuhan daerah tersebut.  

 

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai perbandingan kemampuan keuangan daerah sebelum dan 

sesudah otonomi daerah, dalam skrpsi yang berjudul “Desentralisasi Fiskal 

Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi di Kabupaten Lampung 

Tengah dan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung) 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Mengapa derajat 

Desentralisasi Fiskal (Tingkat Kemampuan Daerah) Sebelum dan Sesudah 

Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Lampung Tengah dan 

Kabupaten Lampung Utara meski mengalami perubahan belum masuk 

dalam kategori mandiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah untuk mengetahui penyebab belum masuk ny 

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara dalam 



6 

kategori mandiri sebelum dan sesudah otonomi daerah dari desentralisasi 

fiskal, dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kemampuan 

keuangan daerah”  

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Menurut Umar Husaini dan Purnomo Setiady Akbar (2009), berdasarkan 

tujuan penelitian, maka kegunaan atau manfaat penelitian hasil penelitian 

dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau bahan 

acuan dan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan, dan 

pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang di bidang dan 

permasalahan sejenisnya atau yang bersangkutan terutama dalam 

bidang Keuangan daerah. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan sebuah gambaran perbandingan 

desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah di 

Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dan 

informasi bagi BPKAD Kabupaten Lampung Tengah dan BPKA 

Kabupaten Lampung Utara sebagai pelaksana desentralisasi fiskal 

dalam mengelola keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan secara mandiri.  



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Desentralisasi Fiskal 
 

1. Definisi Desentralisasi  

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

pasal 1 ayat 8 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.  

Menurut International Encyclopedia of Sosial Science (1968:370), 

desentralisasi adalah sebuah terminologi yang merefer kepada transfer 

kekuasaan-kekuasaan dari sebuah pemerintah pusat kepada otoritas yang 

berfungsi secara spesial dan legal personal berbeda. Sebagai contoh yaitu 

peningkatan tingkat otonomi dari sebuah pemerintah daerah atau sebuah 

perusahaan publik atau BUMN. 

 

Bank Dunia/World Bank mendefinisikan desentralisasi sebagai penugasan 

dan responsibilitas dari aspek keuangan, politik dan administrasi yang 

diberikan kepada tingkatan-tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. 

Berdasarkan definisi dari beberapa konsep di atas, desentralisasi 

berhubungan dengan transfer kekuasaan dan kewenangan dari level 

pemerintahan yang tinggi kepada yang lebih rendah dalam suatu sistem 

pemerintahan.  
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Desentralisasi juga berhubungan dengan delagasi yang berarti transfer 

pembuatan keputusan pemerintah dan kewenangan administratif atau 

kewajiban untuk secara hati-hati menjabarkan tugas untuk institusi dan 

organisasi dibawah kontrol tidak langsung pemerintah atau semi 

independen. 

 

Tujuan desentralisasi secara umum oleh Smith dibedakan atas 2 (dua) 

tujuan utama, yakni tujuan politik dan ekonomis. Secara politis, tujuan 

desentralisasi antara lain untuk memperkuat pemerintah daerah, untuk 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara 

pemerintah dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integritas 

nasional. Sedangkan secara ekonomi, tujuan desentralisasi, antara lain 

adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

menyediakan public good and service, serta meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.  

 

Menurut Rondinelli (1981) banyak manfaat yang diperoleh dari 

desentralisasi antara lain sebagai berikut : 

1. Desentralisasi merupakan sarana untuk memangkas sejumlah ‘red 

tape’ dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri 

perencanaan dan manajerial di negara sedang berkembang, sebagai 

akibat dari terlalu menumpukkan kekuasaan, kewenangan dan sumber-

sumber pada pemerintah pusat. 

2. Desentralisasi akan memungkinkan penetrasi politik dan administrasi 

atas kebijakan pemerintah nasional/pusat hingga ke daerah-daerah 
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pelosok/terpencil, dimana rencana pemerintah pusat sering tidak 

diketahui dan diabaikan oleh orang-orang desa atau digerogoti oleh 

elite-elite lokal dan dukungan terhadap rencana pembangunan nasional 

sering amat buruk. 

3. Desentralisasi memungkinkan terwakilinya berbagai kelompok politik, 

keagamaan, kesukuan/etnis dalam proses pembuatan keputusan 

pembangunan, sehingga memberikan peluang terciptanya keadilan dari 

alokasi sumber-sumber dan investasi pemerintah. 

 

Hal yang paling penting dari desentralisasi pada dasarnya adalah apakah 

implementasi desentralisasi itu sendiri berhasil atau gagal untuk 

meningkatkan efisiensi dan kadar responsifikasi kebijakan publik 

pemerintah terhadap kepentingan politis, ekonomi dan sosial 

masyarakatnya. Kegagalan implementasi desentralisasi ditunjukkan dari 

kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik, dan merosotnya kualitas 

pelayanan publik di Negara yang bersangkutan.  

 

Salah satu komponen utama dari desentralisasi itu sendiri adalah 

desentralisasi fiskal, karena pemberiaan kewenangan dibidang politik 

maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal 

merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan 

kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa 

diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi 

fiskal tidak akan efektif. 
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2. Definisi Desentralisasi Fiskal 

 

Menurut Saragih (2003:83) desentralisasi fiskal secara singkat dapat 

diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintaang lebih rendah, untuk 

mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai 

dengan banyaknya kewenangan di bidang pemerintahan yang 

dilimpahkan. 

 

Menurut Prawirosetoto (dikutip Amin Pujiati, 2006: 5), desentralisasi 

fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan 

kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi 

aspek penerimaan (tax assigment) maupun aspek pengeluaran (expenditure 

assigment). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi 

pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (public goods 

/ public service).  

 

Menurut Robert Simanjuntak sasaran desentralisasi fiskal secara umum 

adalah: 

1. Memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-

sumber keuangan daerah  

2. Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah 

3. Meningkatkan prestasi masyarakat dalam proses pembangunan 

daerah. 

4. Meningkatkan kesejahteraan umum. 
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Untuk meneliti desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah 

maka harus mengetahui terlebih dahulu sejarah sistem transfer yang ada di 

Indonesia. Berikut ini sejarah sistem transfer di Indonesia : 

1. Masa Sebelum Otonomi Daerah 

Keuangan daerah berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa wewenang pengelolaan 

pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu 

dekonsentrasi, pembantuan (medebewind) dan desentralisasi (Piliang, 

2003). Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, berdasarkan pasal 55 

UU No. 5 tahun 1974, pemerintah daerah dibekali dengan beberapa 

sumber pendapatan, yaitu:  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD), dan 

lain-lain hasil usaha daerah yang sah.  

 Pendapatan yang berasal dari pusat, yang terdiri dari 

sumbangan dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur 

dengan pengaturan perundang-undangan. 

 Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Di masa lalu, bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah terbagi dalam dua kelompok. Pertama, subsidi/ 

perimbangan keuangan daerah otonom. Subsidi Daerah Otonom 

(SDO) merupakan satu kebijakan pemerintah yang dimaksudkan 

untuk mengamankan pengeluaran rutin daerah. Distribusi subsidi 
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tersebut kepada daerah dilakukan berdasarkan kebijakan Menteri 

Dalam Negeri yang diperhitungkan dari data pegawai daerah di 

masing-masing daerah.  

 

SDO terdiri dari belanja pegawai, belanja non pegawai yang diarahkan 

dan belanja non pegawai yang diarahkan dan ditetapkan. Belanja non-

pegawai yang ditetapkan terdiri dari dua kategori, yaitu, pertama 

subsidi/bantuan dan ganjaran. Kedua, bantuan yang dialokasikan 

untuk keperluan investasi di daerah. Di Indonesia, jenis investasi yang 

kedua ini dijalankan di bawah instruksi yang diberikan oleh presiden. 

Oleh karena itu sering disebut dengan Bantuan Inpres (Instruksi 

Presiden).  

 

Bantuan Inpres terbagi dalam dua bentuk, yaitu bantuan khusus 

(spesific grant) dan bantuan umum (block grant). Bantuan khusus 

dialokasikan berdasarkan tujuan khusus yang ditentukan oleh 

pemerintah pusat, seperti bantuan penunjang jalan dan jembatan 

kabupaten, bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan 

pembangunan sarana kesehatan, dan reboisasi. Oleh karenanya, 

pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah 

penggunaan bantuan ini untuk tujuan lain. 

 

Bantuan tersebut terdiri dari bantuan pembangunan Daerah Tingkat I, 

Daerah Tingkat II dan Desa Berdasarkan pengalaman yang ada selama 

ini, proporsi transfer bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada 
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pemerintah daerah didominasi bentuk  bentuan yan bersifat khusus. 

Hal itu terbukti misalnya dari studi yang dilakukan oleh Mahi (2001). 

Transfer dana dari pemerintah pusat yang tergolong bantuan umum 

diperkirakan hanya sebesar 20% dari keseluruhan transfer, sementara 

kebanyakan dari transfer tersebut digolongkan sebagai bantuan 

khusus.  

 

Selain SDO dan Bantuan Inpres, terdapat juga bantuan yang berasal 

dari alokasi Daftar Isian Proyek (DIP) yang merupakan pengeluaran 

investasi langsung oleh pemerintah pusat. Di antara berbagai jenis 

bantuan tersebut, DIP merupakan sumber pendanaan terbesar, diikuti 

oleh SDO dan Inpres. Dengan demikian, secara umum  kondisi 

penerimaan pemerintah daerah pada umumnya didominasi oleh 

penerimaan yang berasal dari subsidi dan bantuan yang diperoleh dari 

pemerintah pusat.  

 

Penerimaan Pandapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak dan 

bukan pajak meningkat dan penerimaan subsidi/bantuan menurun, 

sementara pinjaman daerah tidak menunjukkan perubahan yang 

berarti. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa tingkat ketergantungan 

propinsi-propinsi terhadap sumbangan/bantuan masih cukup besar. 

Dalam penggunaan berbagai sumber penerimaan yang diperoleh 

pemerintah daerah itu, pelaksanaan asas dekonsentrasi oleh daerah 

pada umumnya dibiayai dari bantuan-bantuan inpres.  
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Sedangkan pelaksanaan asas desentralisasi umumnya dibiayai melalui 

PAD. Dalam UU No. 5 tahun 1974 sebenarnya hanya disebutkan 

bahwa pengelolaan dana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

tersebut tanpa menyebutkan berapa besar persentase alokasi untuk 

masing-masing asas. Tetapi, dalam kenyataannya alokasi dana APBD 

untk melaksanakan asas dekonsentrasi mencapai rata-rata 70% dari 

jumlah keseluruhan alokasi pembangunan setiap tahun. Sedangkan 

alokasi dana untuk melaksanakan asas perbantuan dan desentralisasi 

hanya berkisar 30%. 

 

2. Masa Setelah Otonomi Daerah  

Prinsip dasar yang sering dipergunakan dalam menentukan besarnya 

keuangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah otonom adalah prinsip di 

mana fungsi-fungsi (urusan-urusan) ditentukan terlebih dahulu, baru 

kemudian ditetapkan besarnya kebutuhan keuangan bagi pelaksana 

urusan bersangkutan (money follows function).  

 

Konsep money follows function tidak mudah untuk diaplikasikan 

terbukti dengan belum tuntasnya rumusan pembagian kewenangan 

antar pemerintah daerah di Indonesia. Dalam lingkup UU No. 22 tahun 

1999 inti otonomi daerah meliputi dua hal. Pertama, pemberian 

kewenangan, dan bukan sekedar pendistribusian otoritas seperti pada 

UU No. 5 tahun 1974. Kedua, sekaligus pemberian tanggung jawab. 

Daerah juga bertanggung jawab membina dan melayani masyarakat. 

Satu aspek yang perlu dicatat dalam desentralisasi yang dilakukan di 
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Indonesia adalah kecepatan dan besaran dari perubahan yang 

dilakukan. 

 

Dalam UU No. 22 tahun 1999, seluruh fungsi pelayanan publik – 

kecuali pertahanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter dan 

perdagangan, serta sistem hukum - akan didesentralisasikan pada 

tingkat kabupaten. Propinsi sebagai tingkat pemerintahan yang lebih 

tinggi tidak diberikan tanggung jawab yang besar, kecuali melakukan 

kebijakan yang lebih bersifat koordinasi dari kebijakan pemerintah di 

tingkat kabupaten   

 

Untuk mendukung tanggung jawab yang dilimpahkan, pemerintah 

daerah memerlukan sumber fiskal. UU No. 25 tahun 1999 menyatakan 

bahwa untuk tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki 

kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat 

harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian 

pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Struktur pajak, 

setelah diterapkannya UU No. 25 tahun 1999, beserta basis pajaknya 

untuk pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.  

 

Sumber pajak utama pemerintah propinsi berasal dari pajak kendaraan 

bermotor dan pajak balik nama kendaraan bermotor, yang dapat 

dipandang sebagai variasi pajak kekayaan dan properti. Jenis pajak 

daerah yang dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten dan kota 

terbatas pada tujuh jenis pajak hotel dan restoran, pajak iklan, pajak 
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atas bahan bangunan, pajak penggunaan air, pajak hiburan, pajak IMB, 

dan retribusi lain-lain. Pemerintah daerah tidak akan diperkenankan 

untuk meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak selain pajak yang 

disebutkan di atas. Jenis-jenis pendanaan untuk membiayai 

pembangunan dan aktivitas rutin. Jenis-jenis pendanaan tersebut yaitu. 

(a) Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan                  

APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Menurut UU No. 25 tahun 1999 pasal 6, Dana Perimbangan Terdiri 

dari: 

 Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh 

orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam). 

Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak tersebut, UU No. 25 

tahun 1999 menyediakan dana bagi hasil yang dibagi 

berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat dari 

ekploitasi sumber daya alam, sperti minyak dan gas, 

pertambangan, dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang 

bervariasi antara pemerintah pusat, povinsi, kota dan 

kabupaten. 

 Dana Alokasi Umum (DAU) 

Hal penting dari pengaturan keuangan menurut UU No. 25 

tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antardaerah dari 
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pusat ke kabupaten dan kota, yang disebut dengan Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Diperkenalkannya DAU dan DAK berarti menghapus Subsidi 

Daerah Otonom dan Dana Inpres yang diperkenalkan era 

Soeharto. DAU merupakan block grant yang diberikan kepada 

semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan 

antara kapasitas yang kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan 

dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang 

secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan 

terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah 

kaya.dengan kata lain,tujuan penting alokasi DAU adalah 

kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan 

publik antar pemda di Indonesia. Undang-undang No. 25 tahun 

1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat 

berkewajiban menyangkut paling sedikit 25% dari Penerimaan 

Dalam Negerinya dari bentuk DAU. Secara definisi, Dana 

Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003): ·                               

i satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang 

pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan 

Fiskal atau Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara 

Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. 

ii instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
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keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan 

sepenuhnya oleh daerah. 

iii Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi 

ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, 

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh 

daerah 

 

 Dana Alokasi Khusus (DAK) 

DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan 

khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh 

pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat 

untuk tujuan nasionalkhusus. Kebutuhan khusus dalam DAK 

meliputi: 

i Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil 

yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain; 

ii Kebutuhan prasarana dan sarana fisik didaerah yang 

menampung transmigrasi;  

iii Kebutuhan prasaran dan sarana fisik yang terletak di daerah 

pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan 

sarana yang memadai; 

iv Kebutuhan prasaran dan sarana fisik di daerah guna 

mengatasi dampak kerusakan lingkungan. 
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(b) Pinjaman Daerah  

Pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan UU No. 22 

tahun 1999 untuk mencari pinjaman baik domestik maupun dari 

luar negeri, dari institusi keuangan multilateral dan agen pemberi 

bantuan dan pemerintah pusat seperti juga dari institusi keuangan 

swasta. Walaupun demikian, terdapat pembatasan tertentu yang 

dirancang dengan tujuan untuk menjamin manajemen keuangan 

yang berhatihati pada pemerintah daerah.  

 

Utang jangka panjang terbatas untuk pembangunan infrastruktur 

yang dapat menghasilkan pendapatan, sedangkan utang jangka 

pendek hanya dapat digunakan untuk operasi keuangan untuk 

penyesuaian aliran kas musiman. Utang jangka panjang tidak boleh 

melebihi 75% pendapatan umum, rasio bunga dari utang jangka 

panjang tidka boleh lebih dari 2,5 kali, dan  utang jangka pendek 

tidak boleh melebihi 1/6 total anggaran belanja. Pinjaman 

internasional harus melalui pemerintah pusat. 

 

Awalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk 

menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, 

daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, 

kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, ustisi, moneter dan fiska serta keagamaan pelimpahan 

kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber 
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pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan 

pendanaan melalu mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada 

pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antara 

daerah (horisontal  imbalances) maupun antara pemerintah pusat dan 

daerah (vertical imbalances). 

 

Desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk 

menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam 

kerangka keseimbangan fiskal. Untuk mengukur desentralisasi fiskal di 

suatu wilayah, terdapat dua variabel yang umum digunakan, yaitu 

pengeluaran dan penerimaan daerah.  

 

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu 

keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau 

desentralisasi, pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung 

kepada transfer dana dari pusat melalui dana perimbangan. Di era 

otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan untuk menggali 

sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui 

kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (Saragih, 2003: 132).  

 

Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan 

ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu 

mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu 

sendiri.  Menurut Halim (2007), ketergantungan kepada bantuan pusat 



21 

harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus 

menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan Waluyo, (2007) 

yang mengatakan bahwa idealnya semua pengeluaran daerah dapat 

dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga 

daerah dapat benar- benar otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah 

pusat. 

 

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang 

sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam 

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat 

Daerah disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan 

kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi  

 

 

B. Tinjauan Tentang Kemampuan Keuangan Daerah 

 

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam 

membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari 

pendapatan asli daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan kriteria 

penting untuk mengetahuai secara nyata kemampuan daerah dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya ( kemampuan keuangan dalam 

bidang ekonomi).  

 

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri 



22 

ditandai  dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. 

Dalam menjamin penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan usaha-

usaha untuk meningkatkaan kemampuan keuangan sendiri dengan 

mengupayakan peningkatan penerimaan PAD. Peningkatan PAD dapat 

dilakukan dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada 

maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan 

yang ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan 

ketentuan yang ada serta memperhatika kondisi dan potensi ekonomi 

masyarakat (Halim,2004:91). 

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat 

sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan  menggali 

sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan 

keuangan  pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, 

keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti 

kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta 

partisipasi masyarakat.   

 

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang 

penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah. 

Oleh karena itu keuangan daerah diupayakan untuk mengelola, mulai dari 
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merencanakan, melaksanakan, mengawasi mengevaluasi berbagai sumber 

keuangan dengan kewenangan dalam rangka pelaksanaan asas 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait 

erat dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan 

keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan 

didistribusikan oleh pemerintah daerah (Devas, 1995: 179).  

 

Menurut Kaho (2005) kriteria penting untuk mengetahui secara nyata 

kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahnya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. 

Penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya faktor keuangan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam mengukur tingkat 

kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dapat dikatakan 

bahwa keuangan daerah merupakan sentral dari adanya penyelenggaraan 

pemerintah daerah, oleh karena itu kemajuan daerah sangatlah bergantung 

pada besar kecilnya keuangan daerah yang bersangkutan.   

 

Menurut Halim (2004) ada beberapa ciri utama suatu daerah dapat 

dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah, ciri-ciri daerah tersebut 

antara lain yakni: 

a) Adanya kemampuan keuangan daerah 

Kemampuan keuangan daerah berarti daerah tersebut memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan 
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daerah, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan  

b) Minimnya ketergantungan kepada pemerintah pusat  

Ketergantungan kepada bantuan pusat haruslah seminimal mungkin, 

oleh sebab itu, pendapatan asli daerah (PAD) haruslah menjadi sumber 

keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah.  

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kemampuan daerah dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan daerah dalam praktik pelaksanaan otonomi 

daerah. Pengukuran kemampuan daerah tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio kemandirian keuangan. Untuk melihat kemampuan 

daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur 

melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Analisis kinerja keuangan 

diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuanga yang merupakan alat ukur 

kinerja keuangan.  

 

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah bisa dilakukan dengan 

menghitung rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio yang di pakai pada 

penelitian ini yaitu ; rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian 

keuangan, rasio pertumbuhan.  

 

1. Rasio Derajat Desentralisasi  

 

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam 

rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai 
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pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD 

dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. 

 

Menurut Bisma (2010 : 78) tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran 

untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

melaksanakan pembangunan”. 

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total 

Pendapatan Daerah (TPD). Menurut Mahmudi (2010: 142) Derajat 

desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan 

Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan 

derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi 

kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah 

dalam menyelenggarakan desentralisasi. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang 

dangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan 

desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan 

keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan 

roda pemerintahan. 

  Tabel 1 Skala Derajat Desentralisasi Fiskal  

% Kemampuan Keuangan Daerah 

00,00-10 Sangat Kurang 

10,01-20,00 Kurang 

20,01-30,00 Cukup 

30,01-40,00 Sedang 

40,01-50,00 Baik 

>50,00 Sangat Baik 

  Sumber. Depdagri, 1991:20 
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2. Rasio Kemandirian Keuangan  

 

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi 

daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. 

Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa 

melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. 

 

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan 

jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta 

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin 

tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 : 142). 

 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana pusat eksternal. Semakin tinggi resiko kemandirian 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan 

pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio 

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah.  

 

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan 

kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, 

yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah 

bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma, 2010:77). 
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Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola 

hubungan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu: 

a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih 

dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang 

tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 

b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat 

sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih 

mampu melaksanakan otonomi daerah.  

c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin 

berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat 

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 

d.  Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah 

tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri 

dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan 

daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada 

tabel berikut 
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Tabel 2. Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif 

Rendah 25 – 50 Konsultatif 

Sedang 50 – 75 Partisipatif 

Tinggi 75 – 100 Delegatif 

             Sumber: Halim, 2004: 189 

3. Rasio Pertumbuhan 

 

Rasio pertumbuhan berguna untuk menunjukkan kemampuan daerah 

mempertahankan posisi PAD. Rasio pertumbuhan (growth ratio) 

mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai 

dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan 

untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, 

dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 

mendapat perhatian. 

 

C. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah 

 

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Gita (2013) menjelaskan otonomi 

daerah merupakan hak,wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini 

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian danpemanfaatan sumber daya 

nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokratis, 



29 

peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi 

dan keragaman daerah.  

 

Menurut Wirawan dan Priyo (2007) tujuan pemberian kewenangan dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan 

rakyat,pemerataan dan keadilan sosial. Pengelolaan keuangan daerah 

sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat 

menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan 

kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola 

keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis,efisien, 

dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, 

transparansi,akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta 

menurunkan tingkat kemiskinan.  

 

Pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi 

juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu 

anggaran pemerintah daerah.otonomi daerah membawa dua implikasi 

khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya 

ekonomi (high cost economy), dan yang kedua adalah efisiensi dan 

efektifitas. Desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi 

pelaksanaannya (Gita, 2013). Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama 

suatu Daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu  

(1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 
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keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup 

memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan  

(2). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar 

pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar sehingga peranan pemerintah aerah menjadi lebih besar. 

 

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal kemandirian daerah. Asas 

yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas,nyata dan 

beranggung jawab. otonomi daerah telah mnegalami berbagai upaya 

perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang 

melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 

Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah  Daerah sekarang menjadi Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 20014    

 

Diberlakukannya kedua perundang-undangan diatas telah menempatkan 

Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan. 

Penyelenggraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-

sumber penerimaan yang cukup kepada daerah,dengan mengacu pada 

Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Pemerintah Daerah yang mana besarnya disesuaikan dan 

diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerinta dan daerah. 
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Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang 

diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah, 

 

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara 

lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai 

dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan 

mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan 

bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan 

dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan 

mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-

sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya 

pemerintah menerapkan prinsip money follow function/uang mengikuti 

fungsi.   

 

Ada 5 strategi yang harus diperhatikan agar implementasi otonomi daerah 

dapat berhasil dengan baik, yaitu (Rasyid dan Paragon dalam Eko W. 

Suwardyono, dkk dalam Mulyanto, 2001):  

(i) Self Reguler Power, dalam arti kemampuan mengatur dan 

melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat 

didaerahnya; 

(ii) Self Modifiying Power, berupa kemampuan menyesuaikan 

terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai 

dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovatif kearah 

kemajuan dalam menyikapi potensi daerah;  
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(iii) Creating Local Political Support, dalam arti penyelenggara 

pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari 

masyarakatnya, baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif 

maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif; 

(iv) Managing Finansial Resources, dalam arti mampu 

mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal 

sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; serta 

(v) Developing Brain Power, dalam arti membangun SDM (Sumber 

Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapablitas 

menyelesaikan masalah. 

 

Sedangkan menurut Kaho (1997) dalam Mulyanto (2001), ada 4 (empat) 

faktor yang secara umum juga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan 

otonomi daerah di Indonesia , yaitu : 

1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam 

penyelengaraan otonomi  

2. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi 

terselenggaranya aktivitas pemeritah daerah 

3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi 

terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah; 

4. Faktor organisasi dan manajemen 

 

Ciri utama menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi menurut E. 

Koswara (2000) dalam Abdul Halim (2004) adalah terletak pada 



33 

kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus 

memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-

sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantugan pada bantuan 

pemeritah pusat harus diupayakan seminimal mungkin. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan otonomidaerah 

tidak terlepeas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. 

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat 

mengetahui secara nyata kemempuan keuangan daerahnya tanpa harus 

menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah 

daerah yang lebih tinggi. 

 

Data keuangan daerah sangat diperlukan guna mengidentifikasi sumber-

sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus 

dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efesien. data keuangan daerah yang memberikan gambaran stastik 

perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun 

pengeluaran dan analisas terhadapnya merupakan informasi yang penting 

terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

D. Keranga Pikir 

 

Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam 

rangka mewujudkan cita-cita keadilan,demokrasi,dan kesejahteraan rakyat. 

Otonomi daerah memberikan kewenangan daerah untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri termasuk dalam hal keuangan. Ada nya desentralisasi 
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fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

diharapkan membuat daerah lebih mandiri dan berkembang. tanpa 

bergantung kepada pusat. 

 

Namun yang menjadi tolak ukur adalah kemampuan keuangan daerah itu 

sendiri apakah lebih baik atau tidak setelah adanya desentralisasi fiskal. 

Ciri utama status daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah:  

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut 

memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-

sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya 

sendiri untuk membiayai penyelenggaraan  

pemerintahan.  

1. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin 

sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang 

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

 

Kedua ciri di atas akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam 

membiayai pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur 

melalui kinerja keuangan daerah. dalam mengukur kinerja keuangan 

daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah 

pusat dan daerah. derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa 

menggantungkan diri dengan pemerintah pusat .  
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Tingkat derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah 

tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa 

bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan derajat fiskal yang 

digunakan untuk melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 

secara keseluruhan maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara 

utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi 

kemampuan daerah dalam membiayai kemampuannya sendiri akan 

menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja 

keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah 

dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah pada daerah tersebut.   

 

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis perbandingan 

desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah di Lampung 

pada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung 

Utara. Instrumen yang penulis gunakan dalam mengkaji perbandingan 

desentralisasi fiskal  kedua Kabupaten tersebut penulis menggunakan 

kemampuan keuangan daerah. Berlandaskan instrumen di atas penulis 

akan menganalisis dua kabupaten yang berbeda dalam satu provinsi.  

 

Berdasarkan instrumen Peneliti akan meneliti melalui Indikator PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan sebelum dan sesudah 

kebijakan otonomi daerah yang mana akan menunjukan kemampuan 

Keuangan kedua Kabupaten tersebut seberapa tinggi dan rendah sebelum 
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dan sesudah kebijakan otonomi.. Kerangka pikir penelitian ini, penulis 

gambarkan dalam bagan berikut: 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian  

 

 

Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang menekankan 

analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika 

tertentu (Azwar, 1998: 5). Dengan kata lain, penelitian menggunakan 

pendekatan kuantitatif jika data yang digunakan bersifat angka. 

Selanjutnya, Menurut Azwar (1998: 7) penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, 

dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data 

yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak 

bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat 

prediksi atau pun mencari implikasi.  

 

Sekaran (2000: 34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dilakukan 

untuk mengetahui karakteristik kelompok dalam situasi tertentu, berpikir 

sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, memberikan ide 

untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk mengambil keputusan sederhana. 

Dengan kata lain, penelitian deskriptif menekankan pada penyajian data 

secara sistematis dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran dengan 

jelas. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif. Hal ini disebabkan penelitian ini ingin memberikan 

gambaran suatu data yang dianalisis secara statistik secara sistematis, 

akurat dan jelas. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yakni pada Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung 

Utara. Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara 

adalah dua Kabupaten otonom yang berdiri sebelum adanya Undang-

Undang Otonomi daerah, oleh karena untuk melihat desentralisasi fiskal 

sebelum dan sesudah otonomi daerah tepat jika peneliti memilih 

kabupaten ini. Peneliti mencoba melakukan pendekatan dari segi fiskal 

untuk melihat kemampuan keuangan daerah kedua kabupaten tersebut 

sebelum dan sesudah otonomi daerah.   

 

C. Definisi Konseptual  

 

Menurut Sangarimbun dan Efendi (2008:43), definisi konsep adalah suatu 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga dapat memudahkan 

penelitian untuk mengoperasikan konsep penelitian di lapangan. Pada 

penelitian ini, definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
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2. Desentralisasi fiskal daerah adalah penyerahan kewenangan fiskal 

dari pemerintah pusat kepada pemerinta daerah. 

 

 

D. Definisi Operasional 

 

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah penentuan 

kriteria atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang 

dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan suatu cara tertentu yang 

digunakan untuk meneliti sehingga mudah dalam melakukan pengukuran 

maupun perhitungan dalam penelitian. Dalam penelitian ini pengukuran 

tingkat kemampuan daerah dilakukan dengan tiga alat analisis yang 

meliputi : 

1. Derajat desentralisasi fiskal  

Dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli 

Daerah dengan total penerimaan daerah. 

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumah pendapatan transfer 

dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.  

3. Rasio Pertumbuhan 

Dihitung dengan cara membandingkan keberhasilan yang dicapai 

dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Keberhasilan yang 

di maksud adalah PAD.  
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E. Sumber Data   

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian (field research). Sarwono (2006) mendefinisikan data 

primer sebagai data yang diperoleh langsung denga cara menggali dari 

sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relavan 

dengan masalah yang diteliti. Informan-informan pada penelitian ini 

dipilih dengan mendasarkan pada subyek yang mengusai 

permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi 

data. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara. Data 

primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan sekretaris badan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

Data primer dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel  

Tabel 3. Sumber Data Primer Penelitian 

No Teknik Pengambilan 

Data Primer 

Responden dan informan Waktu 

Pelaksanaan 

1 Wawancara  Sekretaris Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah) 

10 Agustus 2017 - 

25 September 2017 

Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kabupaten 

Lampung Utara) 

10 Agustus 2017 - 

25 September 2017 

Kepala Badan Pengelolaan Pajak 

da Retribusi Daerah Kabupaten 

Lampung Utara) 

10 Agustus 2017 - 

25 September 2017 

  Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber 

lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan 

didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. Sarwono 



41 

(2006: 17) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang digunakan 

untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari 

wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek 

kembali data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel.  

Tabel 4. Sumber Data Sekunder Penelitian 

No Keterangan Data Sekunder Waktu Pengambilan 

1 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten 

Lampung Tengah dari Tahun 2011-2016 

10 Agustus 2017- 25 

September 2017 

2 Ringkasan Laporan dan Penjabaran Laporan  

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 

Anggaran 2011,2012,2013 

10 Agustus 2017- 30 

September 2017 

3 Peraturan Bupati Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Tahun Anggaran 2014-2016 

10 Agustus 2017- 30 

September 2017 

4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lampung Utara Tahun Anggaran 2016 

10 Agustus 2017- 30 

September 2017 

5 Ringkasan Realisasi APBD TA 1995-2000 

Kabupaten Lampung Tengah 

10 Agustus 2017- 30 

September 2017 

6 Ringkasan Realisasi APBD TA 1995-2000 

Kabupaten Lampung Utara 

10 Agustus 2017- 30 

September 2017 

    Sumber: data diolah peneliti tahun 2017 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yang 

berkaitan dan menunjang penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Studi  Lapangan(Field Research) 

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di Instansi 

pemerintahan,dalam hal ini Kepala/skretaris/staff kantor BPKAD 

Lampung Tengah dan Lampung Utara dengan melakukan wawancara 

(interview) dengan pihak yang berkompeten terhadap data yang 
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diperlukan oleh peneliti serta pengumpulan data yang dianggap relevan 

dengan masalah penelitian dengan mempergunakan teknik sebagai 

berikut : 

a) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2000: 106). 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang PAD dan Dana Perimbangan di kedua Kabupaten 

sebeleum dan sesudah Otonomi daerah Kabupaten Lampung 

Tengah dan Kabupaten Lampung utara. Dokumentasi pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel pada halaman 

selanjutnya. 

Tabel 5. Pelaksanaan Penelitian melalui Dokumentasi 

No Teknik 

Pengumpulan Data  

Keterangan Data Waktu 

Pelaksanaan  

1 Dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten 

Lampung Tengah dari Tahun 2011-2016 

10/8/2017- 

25/9/2017 

2 Dokumentasi Ringkasan Laporan dan Penjabaran 

Laporan  Realisasi APBD Kabupaten 

Lampung Utara Tahun Anggaran 

2011,2012,2013 

10 Agustus 2017- 

30 September 

2017 

3 Dokumentasi Peraturan Bupati Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kabupaten Lampung Utara Tahun 

Anggaran 2014-2016 

10 Agustus 2017- 

30 September 

2017 

4 Dokumentasi Ringkasan Laporan Realisasi APBD 

Kabupaten Lampung Utara Tahun 

Anggaran 2016 

10 Agustus 2017- 

30 September 

2017 

5 Dokumentasi Ringkasan Realisasi APBD TA 1995-

2000 Kabupaten Lampung Tengah 

10 Agustus 2017- 

30 September 2017 

6 Dokumentasi Ringkasan Realisasi APBD TA 1995-

2000 Kabupaten Lampung Utara 

10 Agustus 2017- 

30 September 

2017 

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017 
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b) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih, percakapan yang 

dimaksud disini dialog yang terjadi antara peneliti sebagai 

pewawancara dengan stakeholder selaku terwawancara yang 

memeberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh 

pewawancara.  

Tabel 6. Pelaksanaan Penelitiaan Melalui Wawancara 

Nama 

Informan 

Jabatan Waktu Wawancara 

Jon Novri. 

S.STP.,MIP 

Sekretaris Badan 

Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah 

22 September 2017 

Hi.Budi 

Utomo.SE.MM 

 

Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Kabupaten Lampung Utara 

21 September 2017 

Ir.Mikael 

Saragih,MM 

 

Kepala Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Lampung Utara 

15 September 2017 

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017 

 

2. Studi pustaka/studi literatur (library research) 

Studi pustaka dilakukan untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang 

peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta referensi-

referensi lain untuk mendukung penelitian ini. dengan cara 

mendapatkan informasi dan teori-teori. Studi literatur diakukan dengan 

cara mengumpulkan datadan mempelajari serta mencatat literatur-

literatur yang ada berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah atau artikela-

artikel terkait, serta mengakses website dan situs-situs yang 
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menyediakan informasi dan bahan-bahan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.   

Tabel 7. Tabel Pedoman Pengumpulan Data   

No  Fokus Sub-indikator 

Sumber 

informasi 

langsung 

(wawancara) 

Sumber 

informasi tak 

langsung 

(Dokumentasi) 

1  Data yang 

berkaitan 

dengan 

pendapatan 

daerah  

 Pendapatan 

Asli Daerah 

 Pajak Daerah  

 Retribusi 

Daerah  

 Lain-lain 

pendapatan 

yang sah 

 Total 

Penerimaan 

Daerah 

Kepala/skretaris
/ staff  kantor  

Dispenda dan  

BPKAD  
kabupaten 
Lampung 
Tengah dan 
kabupaten 
Lampung Utara.   

  

Arsip-arsip  
dokumen 
APBD yang 
diperoleh  

melalui kantor  

BPKAD dan  
Dispenda di 
kabupaten 
Lampung 
Tengah dan  
Kabupaten  

Lampung Utara  

  

2  

  

Data yang 

berkaitan 

dengan 

bantuan 

pemerintah 

pusat / 

provinsi 

maupun data 

yang 

berkaitan 

dengan dana 

perimbangan   

 Dana Bagi 

Hasil  

 Dana alokasi 

umum (DAU) 

 Dana alokasi 

Khusus(DAK)  

 Dana bantuan 

pemerintah 

pusat  

 Dana 

pemerintah 

provinsi  

  
Kepala/skretaris
/ staff  kantor  

Dispenda dan  

BPKAD  
kabupaten 
Lampung 
Tengah dan 
kabupaten 
Lampung Utara.   

   

  

Arsip-arsip  
dokumen 
APBD yang 
diperoleh  

melalui kantor  

BPKAD dan  
Dispenda di 
kabupaten 
Lampung 
Tengah dan  

Kabupaten  

Lampung Utara  

3  Data yang 

berkaitann 

dengan 

transfer 

pusat/propins

i/ pinjaman.  

 Transfer Pusat / 

propinsi/ 

pinjaman  

Kepala/skretaris

/ staff  kantor  

Dispenda dan  

BPKAD  
kabupaten 
Lampung 
Tengah dan 
kabupaten 
Lampung Utara.   

   

Arsip-arsip 

dokumen APBD 

yang diperoleh  

melalui kantor  

BPKAD dan  
Dispenda di 
kabupaten 
Lampung 
Tengah dan  

Kabupaten  

Lampung Utara  

Sumber: data diolah oleh peneliti tahun 2017 

 



45 

G.  Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah. Semua data yang telah 

diperoleh dalam penelitian selanjutnya disajikan secara rapih. Yang 

termasuk dalam proses pengolahan data adalah menghitung rasio 

kemandirian suatu daerah berdasarkan data yang telah diperoleh dalam 

penelitian.  

 

Menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (2006:278), ada beberapa 

tahapan  pengolahan data yang antara lain adalah:  

1. Editing data  

Editing adalah proses pengecekan data yang telah terkumpul, hal 

ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 

terdapat pada pencatatan pada saat pengumpulan data dilapangan. 

Proses editing dalam penelitian ini adalah mengoreksi atau 

memeriksa kembali dokumen yang telah didapatkan dari 

penelitian.  

2. Tabulasi  

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data-data yang 

telah didapatkan pada penelitian melalui dokumen. Dalam 

melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi 

kesalahan. tabulasi dalam penelitian ini adalah dengan memasukan 

data-data berupa angka kedalam tabel pengelompokan seperti tabel 

realisai pendapatan Asli Daerah agar dapat memudahkan dalam 

perbandingan sebelum dan sesudah otonomi daerah. 
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3.       Interpretasi data  

Interpretasi data adalah tahapan dimana data yang telah di input 

dan kemudian dihitung, setelah melalui proses perhitungan barulah 

data disajikan dalam bentuk tabel untuk kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. 

 

H.  Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang 

diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis (Suryabrata, 2000: 54). 

Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat 

digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat 

memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti 

 

Menurut Sugiyono (2012:243) analisis data adalah proses untuk mencari 

dan menyususn secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil 

interview, catatan penelitian, dan dokumentasi dengan cara 

mengelompokan data kedalam katagori yang kemudian dijabarkan 

kedalam tabel, selanjutnya mendeskripsikan dari hasil penelitian dan 

pengolahan data dan membuat kesimpulan penelitian sehingga dapat 

dipahami oleh penulis maupun pembaca.    

 

Menurut Bodgan (Sugiyono, 2012:248), analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari 

hasil interview, catatan penelitian, dan dukumen lainya sehingga mudah 
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dipahami oleh para pembaca. Teknik analisis data yang penulis lakukan 

adalah dengan cara berikut:  

1. Menelaah seluruh data atau mengumpulkan seluruh data yang 

tersedia dari hasil dokumen, penelitian yang telah ditulis dalam 

catatan penelitian, dokumen resmi yang telah diperoleh dari 

instansi terkait, dan lain sebagainya.  

2. Menyusun dan menampilkan data hasil dari penelitian  

3. Melakukan penafsiran data atau yang sering disebut dengan 

kesimpulan dari proses analisis dan menafsirkanya dalam bentuk 

deskriptif yang ditunjang dengan data.  

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yang dikumpul dan kemudian ditampilkan dalam uraian yang 

sistematis untuk mengetahui desentrlisasi fiskal pada kabupaten Lampung 

Utara dan kabupaten Lampung Tengah sudah sebelum dan sesudah 

otonomi daerah. Metode ini menerapkan konsep perhitungan derajat 

desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, dan rasio pertumbuhan 

dari pos-pos dalam realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan 

Realisasi Anggararan Tahun 1996-2000 dan 2012-2016 dan memperhatian 

indikator-indikator. 

 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai masing-masing variabel penelitian. Informasi tersebut diperoleh 

nilai rata-rata, SD, nilai minimum, dan nilai maksimum.  

Rumus penelitian sebagai berikut: 
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  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

a. Berdasarkan aspek Pendapatan Asli Daerah : 

Pendapatan Asli Daerah  

  x 100%      

Total Pendapatan Daerah 

 

Tabel 8. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal 

Presentase (%) PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 

0,00-10,00 Sangat kurang 

10,01-20,00 Kurang 

20,01-30,00 Cukup 

30,01-40,00 Sedang 

40,01-50,00 Baik 

>50,00 Sangat baik 

  Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 dalam bisma (2010:78) 

 Rasio Kemandirian Keuangan 

Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah / (Transfer 

Pusat + Propinsi + Pinjaman) X100 %        

 

Tabel 9. Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah 

Kemampuan Keuangan 
Kemandirian 

(%) 
PolaHubungan 

Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif 

Rendah 25 – 50 Konsultatif 

Sedang 50 – 75 Partisipatif 

Tinggi 75 – 100 Delegatif 

  Sumber: Halim, 2004: 189 

 Rasio Pertumbuhan 

Rumus Indeks Pertumbuhan (Halim, 2004: 24):  

           Pn– Po  

r =      X100%     

         Po  
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Keterangan :  

Pn = data tahun ke-n (tahun berakhir)  

Po = data tahun ke 0 (tahun awal) r     

 

I.  Teknik Penyajaian Data 

  

Penyajian data adalah suatu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi 

yang telah diperoleh di lapangan, untuk kemudian data tersebut disajikan 

secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam 

pengambilan kesimpulan. Penyajian data ini akan membantu dalam 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan.  

 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti 

dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari 

penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan 

dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar 

sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan. 

 

Penyajian data diarahkan agar data hasil penelitian, tersusun dalam pola 

hubungan sehingga makin mudah dipahami. Pada penelitian Penyajian 

data yang dilakukan dalam bentuk uraian naratif, dan bagan. Penyajian 

data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa 

yan terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang 

relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu untuk menjawab masalah penelitian.  
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J.  Teknik Keabsahan Data 

 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, 

yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) 

 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. 

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga 

dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu 

triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti 

terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. 

 

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, 

peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan 

sumber, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan 

sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis 

dan penafsiran data. 



51 
 

 

 

 

 

 

 

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah 

 

Gambar 2. Peta kabupaten Lampung Tengah 

 

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi 

Lampung. Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Kabupaten ini dulunya 

merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai dengan 

diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 yang memecah 

kabupaten ini menjadi beberapa daerah lain sehingga luasnya menjadi 

lebih kecil. 

 

Dengan adanya  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten 

Lampung Tengah yang semula mencakup Wilayah Kabupaten Lampung 

Timur dan Kota Metro maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi 
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dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung 

Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri.  

 

Pada masa Orde Baru, pada mulanya daerah asli Kabupaten Lampung 

Tengah meliputi 1 (satu) kota administratif, 2 (dua) lembaga pembantu 

bupati, 24 kecamatan, dan 504 desa/kelurahan. Lalu berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 1999 dibentuklah kecamatan 

Terusan Nunyai yang sebelumnya merupakan wilayah kecamatan 

Terbanggi Besar. 

 

Sebulan kemudian, berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 1999, pada 

wilayah kabupaten Lampung Tengah diadakan pemekaran, sehingga 

wilayah yang semula memiliki luas 9.189,50 km² dan sekarang luasnya 

tinggal sekitar 4.789,82 km². Kemudian pada tahun itu juga terjadi 

perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Luas wilayah 

Kabupaten Lampung Tengah sebelum pemekaran adalah 8.208,52 ha. 

Setelah pemekaran berdasarkan UU No. 12 tahun 1999 luas wilayah 

Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.789,82 Km², yang merupakan 

bagian dari Propinsi Lampung 

 

Pemekaran pertama adalah Kabupaten Lampung Timur, sehingga 

kabupaten ini berkurang 10 kecamatan yakni, Sukadana, Metro Kibang, 

Pekalongan, Way Jepara, Labuhan Meringgai, Batanghari, Sekampung, 

Jabung, Purbolinggo, dan Raman Utara. Pemekaran kedua dengan 

terbentuknya Kota Madya Metro yang dulunya dikenal sebaga ibukota 
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Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki status sebagai Kota 

Administratif dan pada tahun 1999 statusnya ditingkatkan sebagai Kota 

Madya. Sehingga wilayah Lampung Tengah kembali mengalami 

pengurangan 2 Kecamatan yaitu Metro Raya dan Bantul. 

 

Setelah dikurangi 12 kecamatan yang telah disebutkan diatas, Lampung 

Tengah dalam kurun waktu 1999-2001 hanya memiliki 13 (tigabelas) 

kecamatan yaitu; 

1. Gunung Sugih o 

2. Terbanggi Besar 

3. Seputih Mataram 

4. Punggur 

5. Seputih Raman 

6. Seputih Banyak 

7. Rumbia 

8. Seputih Surabaya 

9. Trimurjo 

10. Padang Ratu 

11. Bangun Rejo 

12. Kali Rejo 

13. Terusan Nunyai 

Adapun pada tahun 2001 berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah 

No. 10 Tahun 2001, diadakan pemekaran kecamatan sehingga bertambah 

13 (tiga belas) kecamatan baru sebagai berikut; 

1. Bumi Ratu Nuban 

2. Bekri 

3. Seputih Agung 

4. Way Pengubuan 

5. Bandar Mataram 

6. Pubian 

7. Selagai Lingga 

8. Anak Tuha 

9. Sendang Agung 

10. Kota Gajah 

11. Bumi Nabung 

12. Way Seputih 

13. Bandar Surabaya 
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Selanjutnya berturut-turut berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah 

No. 6 Tahun 2005 dibentuk kecamatan Anak Ratu Aji dan pemekaran 

kecamatan terakhir yaitu kecamatan Putra Rumbia berdasarkan Perda 

Kabupaten Lampung Tengah No. 15 Tahun 2006. Sehingga total 

kecamatan di Lampung Tengah adalah sebanyak 28 kecamatan hingga 

masa kini. Gambaran umum kondisi Kabupaten Lampung Tengah 

sebagaimana tersaji dalam sub bab-sub bab berikut 

1. Gambaran Geografi 

Berdasarkan Lampung Tengah dalam Angka (2017:13), Secara 

astronomis, Lampung Tengah terletak antara 104
0
 35’ sampai 105

0
 50’ 

Bujur Timur dan 4
0
30’ sampai 4

0
15’ Lintang Selatan dengan ibukota 

Kabupaten adalah Gunung Sugih. Berdasarkan posisi geografisnya, batas 

wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut : 

 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan 

Kabupaten Lampung Utara. 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara. 

 Sebelah timur Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. 

 Sebelah barat Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.  

  

Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah tercatat 4789,82 km2. Wilayah 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah agraris yang sebagian 

besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No : 

256/Kpts-II/2000, total luas hutan di Kabupaten Lampung Tengah adalah 
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40.151,72 Ha, yang terdiri atas hutan lindung dan Hutan Produksi. 

Lampung Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 

46 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Lampung Tengah adalah 

berupa daratan seluas 4789,82 km2.  

 

Berdasarkan data dari dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Lampung Tengah (2014) Kabupaten Lampung Tengah secara umum 

beriklim tropika basah denga angin laut bertiup dari Samudera Indonesia 

dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 Km/jam, memiliki temperatur rata-

rata berkisar antara 26° - 28°C pada daerah dataran dengan ketinggian 30 - 

60 meter dari permukaan laut. Temperatur maksimum yang sangat jarang 

dialami adalah 33°C dan juga temperatur minimum 22°C. Sebagian besar 

wilayahnya berada pada ketinggian 15 - 65 meter dari permukaan laut dan 

mempunyai kemiringan lereng antara 0 – 2 % (92,29%). Jenis tanah 

didominasi oleh jenis Latosol dan Podsolik. 

 

Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang paling penting dalam 

bidang pertanian dan merupakan unsur masukan yang penting dalam 

proses hidrologi di suatu wilayah. Dari data curah hujan dapat diperoleh 

informasi jenis tanaman 43 yang dapat diusahakan di wilayah tersebut. 

Dalam pengelolaan/konservasi tanah, curah hujan merupakan salah satu 

unsur terpenting yang digunakan untuk menduga besarnya potensi erosi 

pada suatu wilayah. Rata-rata curah hujan tahunan pada Stasiun Curah 

Hujan Sindang Asri sebesar 2.389 mm per tahun dengan jumlah 6 bulan 

basah (curah hujan > 100 mm) dan bulan kering (< 60mm) 6 bulan secara 
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berturut-turut. Dengan demikian, tipe iklim berdasarkan klasifikasi iklim 

Oldeman pada stasiun tersebut merupakan tipe iklim C. Stasiun ini 

mencakup wilayah di Kawasan Hutan Lindung Register 39. Pada tahun 

2015, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 

wilayah kecamatan, berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu: 

Tabel 10. Nama kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan  Luas Wilayah 

di Kabupaten Lampung Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampung dalam angka 2016 

  No Nama kecamatan Ibukota kecamatan Luas (km
2
) 

1 Padang Ratu Haduyang Ratu 204.44 

2 Selagi Lingga Negri Katon 308.52 

3 Pubian Negri Kepayungan 173.88 

4 Anak Tuha Negri Aji Tua 161.64 

5 Anak Ratu Aji Gedung Sari 68.9 

6 Kalirejo Kalirejo 101.31 

7 Sendang Agung Sendang Agung 108.89 

8 Bangun Rejo Bangun Rejo 132.63 

9 Gunung sugih Gunung Sugih 130.12 

10 Bekri Kusmadadi 93.51 

11 Bumi Ratu Nuban Bulusari 65.14 

12 Trimurjo Simbarwaringan 68.43 

13 Punggur Tanggul Angin 118.45 

14 Kota Gajah Kota Gajah 68.05 

15 Seputih Raman Rukti Harjo 146.65 

16 Terbanggi Besar Terbanggi Besar 208.65 

17 Seputih Agung Dono Arum 122.27 

18 Way Pengubuan Tanjung Ratu Ilir 210.72 

19 Terusan Nunyai Gunung Batin Ilir 302.05 

20 Seputih Mataram Kurnia Mataram 120.01 

21 Bandar Mataram Jati Datar 1055.28 

22 Seputih Banyak Tanjung Harapan 145.92 

23 Way Seputih Suko Binangun 77.84 

24 Rumbia Reno Basuki 106.09 

25 Bumi Nabung Bumi Nabung Ilir 108.94 

26 Putra Rumbia Binakarya Utama 95.02 

27 Seputih Surabaya Gaya Baru Satu 144.60 

28 Bandar Surabaya Surabaya Ilir 142.39 
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Kabupaten Lampung Tengah berada pada jalur Lintas Tengah pada 

Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan lintas 

tengah penghubung provinsi-provinsi di Pulau Sumatera  memiliki posisi 

yang strategis dalam konteks pembangunan wilayah di Provinsi Lampung. 

Beberapa sarana dan prasarana strategis nasional maupun provinsi terletak 

di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sehingga menyebabkan 

perkembangan pembangunan wilayah dan investasi pembangunan di 

Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah 

mengubah wajah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten yang 

mengalami perkembanganyang cukup pesat khususnya Kawasan Ibukota 

Kabupaten Lampung Tengah dan Koridor Trans sumatera. 

 

2. Gambaran Demografi  

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016 sebesar 

1.239.096 orang yang terdiri dari 630.962 orang atau 50,92 persen 

penduduk berjenis kelamin laki-laki dan selebihnya yaitu 608.134 orang 

atau 49,07 persen berjenis kelamin perempuan. Kabupaten Lampung 

Tengah dengan luas wilayah sebesar 4.789,82 km2, kepadatan penduduk 

mencapai 259 jiwa perkm2 

Tabel 11. Nama kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Penduduk 

dan Kepadatan Jiwa  di Kabupaten Lampung Tengah 

 

No Nama kecamatan 
 

Jumlah Penduduk 

Kepadatan ( 

Jiwa/km 
2
) 

1 Padang Ratu 49.464 241.95 

2 Selagi Lingga 33.331 108.03 

3 Pubian 41.927 242.26 

4 Anak Tuha 37.563 232.35 

5 Anak Ratu Aji 16.017 234.20 
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Tabel 11 (lanjutan) 

 

No Nama kecamatan 
 

Jumlah Penduduk 

Kepadatan ( 

Jiwa/km 
2
) 

6 Kalirejo 66.345 650.68 

7 Sendang Agung 37.392 345.21 

8 Bangun Rejo 56.682 431.96 

9 Gunung sugih 65.661 518.52 

10 Bekri 26.901 287.67 

11 Bumi Ratu Nuban 31.048 476.61 

12 Trimurjo 51.414 751.36 

13 Punggur 38.510 328.90 

14 Kota Gajah 33.674 494.33 

15 Seputih Raman 48.749 332.42 

16 Terbanggi Besar 117.317 570.95 

17 Seputih Agung 49.785 407.11 

18 Way Pengubuan 42.807 203.13 

19 Terusan Nunyai 46.385 146.83 

20 Seputih Mataram 48.030 400.23 

21 Bandar Mataram 77.572 73.51 

22 Seputih Banyak 45.058 308.79 

23 Way Seputih 18.395 236.33 

24 Rumbia 35.641 335.95 

25 Bumi Nabung 32.102 294.68 

26 Putra Rumbia 18.274 192.32 

27 Seputih Surabaya 47.795 323.18 

28 Bandar Surabay 34.253 239.86 

Sumber : Lampung Tengah dalam angka, 2017 

 

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Lampung Tengah memiliki wilayah 

terpadat  yakni di Kecamatan Trimurjo dengan kepadatan sekitar 751.36 

Jiwa/km
2
, dan yang paling sedikit penduduk adalah kecamatan Bandar 

Mataram dengan kepadatan sekitar 73.51 Jiwa/km
2
 . Berikut adalah 

jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lampung 

Utara:  

Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di 

Kabupaten Lampung Tengah 

 
 

Kelompok Umur 

 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 58.693 56.658 115.351 

5-9 58.528 55.385 113.913 
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Tabel 12 (lanjutan)  

 
 

Kelompok Umur 

 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

10-14 56.424 53.196 109.620 

15-19 53.573 49.248 102.821 

20-24 47.835 46.728 94.563 

25-29 49.293 48.350 97.643 

30-34 51.431 50.706 102.13 

35-39 51.305 50.188 101.493 

40-44 47.430 45.411 92.841 

45-49 42.576 40.257 82.833 

50-54 35.289 33.850 69.139 

55-59 28.324 25.918 54.242 

60-64 20.482 19.030 39.512 

65-69 13.505 14.236 27.741 

70-74 10.227 10.966 21.193 

75+ 11.773 13.671 25.444 

Jumlah 636.688 613.798 1.250.486 

Sumber : Lampung Tengah dalam angka, 2017: 33  

 

Dari tahun ke tahun akibat adanya penambahan jumlah penduduk maka 

berakibat semakin padatnya wilayah tersebut. Hal ini terjadinya 

dikarenakan dengan adanya penambahan jumlah penduduk tidak 

diimbangi dengan adanya penambahan pada luas wilayah (tetap) yang di 

didiami oleh penduduk. Kecamatan Trimurjo mempunyai tingkat 

kepadatan/density yang paling tinggi yaitu 751.36s jiwa/Km2. Hal ini 

dikarenakan luas wilayah di Kecamatan Trimurjo kecil sedangkan jumlah 

penduduknya banyak sehingga menyebabkan kepadatan menjadi tinggi. 

Dengan wilayah yang berbatasan dengan Kota Metro menjadikan 

Kecamatan Trimurjo dipenuhi dengan penduduk yang mencari 

penghidupan pada sektor pertanian. 

3. Gambaran Pendidikan 

Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia melalui penyebaran sarana pendidikan 
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secara merata pada semua wilayah. Fasilitas pendidikan di Kabupaten 

Lampung Tengah sudah tersedia mulai dari jenjang pendidikan dasar, 

menengah, kejuruan bahkan perguruan tinggi.   

 

Berdasarkan data Lampung Tengah dalam angka (2017:83), hingga tahun 

2016 jumlah sekolah baik sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten 

Lampung Tengah tersebar jenjang pendidikan dasar lebih dari 945 sekolah 

dan pada jenjang sekolah menengah pertama ada 289 sekolah, sedangkan 

jenjang menengah atas dan kejuaruan kurang lebih berjumlah 320 sekolah.  

 

Ketersediaan tenaga pengajar dikabupaten Lampung Tengah berdasarkan 

data, tenaga pengajar jenjang SD terdapat 9.315 guru, untuk tenaga 

pengajar jenjang SMP terdapat 4.431 guru, sedangkan pada jenjang 

SMA/SMK terdapat sekitar 4.845 guru yang mengajar pada jenjang ini. 

Sedangkan untuk jumlah murid yang terdaftar di sekolah negeri maupun 

swasta hingga tahun 2016 terdapat 215.644 siswa/i. Yang antara lain 

terdaftar pada jenjang SD terdapat 129.756 siswa, untuk jenjang SMP 

terdaftar 47.376 siswa. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK 

terdaftar 38.512 siswa.  

Berikut tabulasi jumlah sekolah, guru dan murid di Kabupaten Lampung 

Utara:  

 

Tabel 13. Jumlah sekolah, guru, murid di Kabupaten Lampung 

Tengah 

Jenjang Sekolah Guru Murid 

SD 945 2.743 129.756 

SMP 289 4.431 47.376 

SMA 320 4.845 38.512 

  Sumber: Lampung Tengah dalam angka (2017:91)  
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Berdasarkan data pendidikan, hingga tahun 2014 angkatan kerja di 

Kabupaten Lampung Tengah masih didominasi oleh angkatan yang 

memiliki pendidikan. Angkatan kerja yang terdiri dari berbagai macam 

tingkat pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.  

Berdasarkan tingkatan pendidikan, angkatan kerja yang ada lebih dari 50% 

masih berpendidikan sekolah dasar sedangkan untuk angkatan kerja yang 

mempunyai pendidikan sarjana masih berkisar 2,6%. Hal ini 

mengindikasikan kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Lampung 

Tengah masih dirasa minim. 

Tabel 14. Angkatan kerja menurut tingkat pendidikan Kabupaten  

Lampung Tengah 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Persentase 

% Laki-laki Perempuan 

1 Tidak sekolah 6.680 2.081 3.999 2,34 

2 SD 172.434 46.301 88.678 52 

3 SMP 140.046 19.800 35.812 21 

4 SMA,SMK 159.560 14.253 30.696 18 

5 D1, D2, D3 9.636 2.974 6.812 4 

6 S1 dan S2 20.908 2.116 4.529 2,66 

  Sumber : Lampung Tengah dalam angka (2017:53)  

 

4. Gambaran Keuangan  

Pelaksanaan otonomi daerah memaksa daerah melakukan pengembangan 

kemampuan keuangan daerahnya. Tidak hanya itu, daerah juga dituntut 

untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan berdasarkan konsep dan 

prakarsa sumber daya yang ada didaerah. Kegiatan tersebut dilakukan 

guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya agar dapat 

terselenggara pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi.  
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Kabupaten Lampung Tengah dalah salah satu daerah pemekaran yang ada 

di Provinsi lampung yang menganut asas otonomi daerah. Atas dasar 

pemekaran otonomi tersebut menuntut Kabupaten Lampung Tengah untuk 

dapat menarik sumber-sumber keuangan berdasarkan prakarsa sumber 

daya yang ada di Kabupaten Lampung Utara.  

Komponen-komponen yang berkontribusi dalam pendapatan pemerintah 

kabupaten Lampung Tengah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan ketiga 

komponen tersebut, dana perimbangan merupakan komponen yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pemerintah 

Kabupaten Lampung Tengah dari tahun ke tahun. Berikut adalah kondisi 

pendapatan Kabupaten Lampung Tengahdari tahun ke tahun:  

Tabel 15. Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah Otonomi Daerah  

Tahun 2012-2016  (dalam juta rupiah 

  

No

. 

Jenis 

Penerimaan 

Tahun Anggaran  

2012 2013 2014 2015 2016 

1  PAD  

 

101.060.354.4

29 

81.780.246

.244 

108.180.987

.618 

116.343.189

.030 

137.871.550

.591 

2  Total  

Penerimaan 

Daerah 

1.511.325.248

.277 

1.613.953.

786.785 

1.789.233.6

28.034 

2.023.624.1

59.312 

2.269.083.1

64.816 

  3 Transfer 

Pusat 

+Propinsi+Pi

njaman  

249.826.783.3

89 

302.097.32

8.661 

317.720.875

.434 

489.518.180

.500 

233.666.114

.833 

 

 Total  1.862.212.386

.095 

1.997.824.

361.690 

2.215.135.4

91.086 

2.629.485.5

28.842 

2.640.620.8

30.240 

Sumber: Lampung Tengah dalam angka (2017:147) dan LGF realisasi 

anual (2012-2016)  
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B.   Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara 
 

 

Gambar 3 Peta Kabupaten Lampung Utara 

 

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 

28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, Terbentuklah Kabupaten 

Lampung Utara dibawah Provinsi  Sumatera Selatan. Terbentuknya 

Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka 

Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.   

 

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga 

wilayah yang semula seluas 19.368,50 km² kini tinggal 2.765,63 km². 

Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten 

Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga 

http://id.wikipedia.org/wiki/1965
http://id.wikipedia.org/wiki/1959
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, 

Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara. 

Pemekaran kedua tejadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang 

berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997.  

Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 

kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang 

Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten 

Way Kanan berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara 

kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan  

Ratu,Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. 

 

1. Gambaran Geografi 

Secara astronomis, Kabupaten Lampung Utara terletak pada posisi 

104°40’ – 105°08’ Bujur Timur dan4°34’– 5°06’ Lintang Selatan. 

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Lampung Utara memiliki 

batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan  

 

Kabupaten Way Kanan; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Lampung Tengah; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung 

Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang 

Barat.Kabupaten Lampung Utara sebagian besar merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian antara 15 hingga 339 meter diatas permukaan 

laut. Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2006, wilayah Kabupaten Lampung 

Utara dimekarkan menjadi 23 kecamatan dan 247 desa/kelurahan. Luas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_Jaya,_Lampung_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_Jaya,_Lampung_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_Jaya,_Lampung_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Balik_Bukit,_Lampung_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Balik_Bukit,_Lampung_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir_Tengah,_Pesisir_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir_Tengah,_Pesisir_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir_Tengah,_Pesisir_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir_Selatan,_Pesisir_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir_Utara,_Pesisir_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulang_Bawang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulang_Bawang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulang_Bawang
http://id.wikipedia.org/wiki/1997
http://id.wikipedia.org/wiki/Menggala,_Tulang_Bawang
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulang_Bawang_Tengah,_Tulang_Bawang_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulang_Bawang_Tengah,_Tulang_Bawang_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulang_Bawang_Udik,_Tulang_Bawang_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Tulang_Bawang_Udik,_Tulang_Bawang_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/1999
http://id.wikipedia.org/wiki/Blambangan_Umpu,_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Blambangan_Umpu,_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Blambangan_Umpu,_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pakuan_Ratu,_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pakuan_Ratu,_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Baradatu,_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Baradatu,_Way_Kanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kasui,_Way_Kanan
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wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 272.563 Ha yang terdiri dari 

kecamatan: 

 

Berdasarkan Lampung Utara dalam angka (2017,10), wilayah Lampung 

Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 272.563 Ha dengan Kecamatan 

Tanjung Raja sebagai kecamatan terluas, yaitu 33.170Ha dan kecamatan  

Abung Kunang sebagai kecamatan tersempit 4.020 Ha 

 

Secara administratif  Kabupaten Lampung Utara memiliki 23 kecamatan 

yang terdiri dari 247 desa/kelurahan. Topografi wilayah Lampung Utara 

sangat bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, yang 

sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 15 

hingga 339 meter diatas permukaaan laut. 23 kecamatan di Kabupaten 

Lampung Utara antara lain yakni:  

 

Tabel 16. Nama kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah 

di Kabupaten Lampung Utara 

 

No Nama Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas 

(Km
2
) 

1 Bukit Kemuning Bukit Kemuning 114.98 

2 Abung Tinggi Ulak Rengas 133.06 

3 Tanjung Raja Tanjung Raja 331.70 

4 Abung Barat Ogan Lima 60.08 

5 Abung Tengah Gunung Besar 91.93 

6 Abung Kunang Aji Kagungan 40.20 

7 Abung Pekurun Pekurun Tengah 183.47 

8 Kotabumi Kotabumi 59.11 

9 Kotabumi Utara Madukoro 175.19 

10 Kotabumi Selatan Mulang Mayang 104.22 

11 Abung Selatan Kalibalangan 141.36 

s12 Abung Semuli Semuli Jaya 96.88 

13 Blambangan Pagar Blambangan 191.39 

14 Abung Timur Bumi Agung Marga 104.47 

15 Abung Surakarta Tata Karya 110.51 
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Tabel 16 (lanjutan) 

 

No Nama Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas (Km
2
) 

16 Sungkai Selatan Ketapang 89.65 

17 Muara Sungkai Negeri Ujung Karang 118.69 

18 Bunga Mayang Negara Tulang Bawang 125.76 

19 Sungkai Barat Sinar Harapan 68.96 

20 Sungkai Jaya Cempaka 52.20 

21 Sungkai Utara Negara Ratu 127.59 

22 Hulu Sungkai Gedung Makripat 92.63 

23 Sungkai Tengah Batu Nangkop 111.60 

      Sumber : Lampung Utara dalam angka, 2014:9-10 

 

2. Gambaran Demografi 

Penduduk Kabupaten Lampung Utara berdasarkan proyeksi penduduk 

tahun 2016 sebanyak 609.304 jiwa yang terdiri atas 309.608 penduduk 

laki-laki dan 299.696 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan 

proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Lampung Utara 

mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen. Penduduk Lampung Utara 

diperkirakan bertambah sekitar 25.207 ribu dari Tahun 2010 (584.277 

ribu). Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 

penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,3. 

 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Utara tahun 2016 mencapai 

224 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 23 kecamatan cukup beragam 

dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kotabumi 

dengan kepadatan sebesar 885 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan 

Abung Pekurun sebesar 61 jiwa/Km2. Penduduk Kabupaten Lampung 

Utara berdasarkan hasil proyeksi survey penduduk yang dilakukan oleh 

badan statistika Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2013, berjumlah 

416.372 jiwa yang tercatat pada 103.631 rumah tangga, yang 
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berkomposisikan dari 214.714 penduduk laki-laki dan 201.658 penduduk 

perempuan.  

 

Berdasarkan Lampung Utara dalam angka (2017:34), jumlah pencari kerja 

di Kabupaten Lampung Utara yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi tahun 2016 adalah 2.440 pekerja. Pencari kerja laki-laki 

lebih banyak dibandigkan perempuan, terdapat 1.304 laki-laki dan 1.136 

perempuan. 

Tabel 17. Persebaran Penduduk di Kabupaten Lampung Utara 

No Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan 

(Jiwa/Km
2
) 

1 Bukit Kemuning 41 595 361.76 

2 Abung Tinggi 16 047 123.31 

3 Tanjung Raja 31 026 93.54 

4 Abung Barat 18 665 310.67 

5 Abung Tengah 16 721 181.89 

6 Abung Kunang 9 536 237.21 

7 Abung Pekurun 11 282 61.49 

8 Kotabumi 52 308 884.93 

9 Kotabumi Utara 31 787 181.44 

10 Kotabumi Selatan 69 373 665.64 

11 Abung Selatan 49 461 349.89 

12 Abung Semuli 24 816 256.15 

13 Blambangan Pagar 17 241 90.08 

14 Abung Timur 34 234 327.69 

15 Abung Surakarta 28 104 254.31 

16 Sungkai Selatan 21 724 242.32 

17 Muara Sungkai 14 178 119.45 

18 Bunga Mayang 32 928 261.83 

19 Sungkai Barat 12 680 183.87 

20 Sungkai Jaya 9 989 191.36 

21 Sungkai Utara 34 606 271.23 

22 Hulu Sungkai 14 318 154.57 

23 Sungkai Tengah 16 325 146.28 

Sumber : Lampung Utara dalam angka, 2017:37-39 

 

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten 

Lampung Utara terdapat pada kecamatan Kotabumi Selatan, yang 
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berjumlah hingga 69.373 jiwa. sedangkan jumlah penduduk terendah di 

Kabupaten Lampung Utara terdapat pada kecamatan Abung Kunang 

dengan jumlah penduduk hingga 9 536 jiwa.  Berikut adalah jumlah 

penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lampung Utara:  

 

Tabel 18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  di 

Kabupaten Lampung Utara 

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 31.452 29.931 61.383 

5-9 30.668 29.059 59.727 

10-14 29.358 27.722 57.080 

15-19 27.799 26.373 54.172 

20-24 26.545 24.532 51.077 

25-29 24.221 22.675 46.896 

30-34 22.910 22.275 45.185 

35-39 22.252 22.612 44.864 

40-44 21.312 21.672 42.984 

45-49 19.473 19.553 39.026 

50-54 16.831 16.491 33.322 

55-59 13.041 12.762 25.803 

60-64 9.627 8893 18.520 

65+ 14.119 15.146 29.265 

Jumlah 309.608 299.696 609.304 

Sumber : Lampung Utara dalam angka, 2017:40 

 

3. Gambaran Pendidikan 

 

Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia melalui penyebaran sarana pendidikan 

secara merata pada semua wilayah. Fasilitas pendidikan di Kabupaten 

Lampung Utara sudah tersedia mulai dari jenjang taman kanak-kanak, 

hjenjang pendidikan dasar, menengah pertama, hingga jenjang menengah 

atas dan kejuruan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Utara 

(Lampung Utara dalam angka, 2017:63), jumlah sekolah di Kabupaten 
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Lampung Utara tersebar hingga 769 sekolah, yang dimana 612 sekolah 

negeri dan 157 lainya adalah sekolah swasta. Perbandingan jumlah murid 

dan guru SD di Kabupaten Lampung Utara yakni sebanyak 117.438 murid 

dan guru sebanyak 10.374orang.  

 

Data sekolah dasar (SD) di Kabupaten Lampung Utara tersebar hingga 492 

sekolah, dimana 433 adalah sekolah negeri dan 59 sekolah adalah milik 

swasta. Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah dasar sebanyak 

74.409murid dan jumlah guru sebanyak 6.069 orang. Jumlah sekolah 

menengah pertama (SMP) di Kabupaten Lampung Utara memiliki 170 

sekolah, di mana 105 merupakan sekolah negeri dan 65 sekolah swasta. 

Jumlah murid SMP di Kabupaten Lampung Utara sebanyak 32.422 murid 

dengan jumlah guru sebanyak 3.069 orang.  

 

Pada jenjang sekolah menengah atas (SMA/SMK) di Kabupaten Lampung 

Utara memiliki 107 sekolah, 74 diantaranya adalah sekolah negeri dan 33 

sekolah adalah swasta. Sedangkan perbandingan guru dan murid, sebanyak 

1.236 tenaga pengajar dan murid sebanyak 10.607 

Tabel 19. Jumlah sekolah, guru, murid di Kabupaten Lampung Utara 

 

Jenjang Sekolah Guru Murid 

SD 492 6.069 74.409 

SMP 170 3.069 32.422 

SMA/SMK 107 1.236 10.607 

Jumlah 769 10.374 117.438 

Sumber: Lampung Utara dalam angka (2017:69)  
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4. Gambaran Keuangan 

 

Pelaksanaan otonomi daerah memaksa daerah melakukan pengembangan 

kemampuan keuangan daerahnya. Tidak hanya itu, daerah juga dituntut 

untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan berdasarkan konsep dan 

prakarsa sumber daya yang ada didaerah. Kegiatan tersebut dilakukan 

guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya agar dapat 

terselenggara pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi.  

 

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu daerah pemekaran yang ada 

di Provinsi lampung yang menganut asas otonomi daerah. Atas dasar 

pemekaran otonomi tersebut menuntut Kabupaten Lampung Utara untuk 

dapat menarik sumber-sumber keuangan berdasarkan prakarsa sumber 

daya yang ada di Kabupaten Lampung Utara.  

 

Komponen-komponen yang berkontribusi dalam pendapatan pemerintah 

kabupaten Lampung Utara berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan ketiga 

komponen tersebut, dana perimbangan merupakan komponen yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pemerintah 

Kabupaten Lampung Utara dari tahun ke tahun. Berikut adalah kondisi 

pendapatan Kabupaten Lampung Utara dari tahun ke tahun:  
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Tabel 20. Pendapatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012-2016  

(dalam juta rupiah)  

 

No. 
Jenis 

Penerimaan 

 Tahun Anggaran  

2012 2013 2014 2015 2016 

1  PAD  

 

21.351.361.

723 

40.850.366.

451 

80.918.349.

920 
93.239.503.

920 
98.607.164.

917 
 

2  Total  

Penerimaan 

Daerah 

987.461.085

.519 

1.114.467.0

58.104 
915.282.079

.154 
1.400.795.1

58.167 
1.733.605.9

56.629 
 

3  Transfer 

Pusat 

+Propinsi+P

injaman  

208.711.836

.340 

220.243.189

.653 
238.372.676

.365 
317.834.239

.57 
259.284.289

.464 

 Total  1.217.524.2

83.582 

1.375.560.6

14.208 

1.234.573.1

05.439 

1.494.352.4

96.326 

2.091.497.4

11.010 

         Sumber: Lampung Utara dalam angka (2014:281) dan LGF realisasi anual 

(2012-2016)  

 

Setelah memahami karakteristik dari kedua daerah tersebut maka dapat 

dipahami bagaimana keadaan kedua daerah dan bagaimana gambara 

tentang perekonomian. Hal ini dirasa penting sebelum menganalisis 

kemandirian fiskal, sebab pseneliti harus terlebih dahulu memahami 

gambaran keuangan khususnya APBD di Kabupaten Lampung Tengah dan 

Kabupaten Lampung Utara.s 



 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa Desentralisasi fiskal Kabupaten Lampung Tengah dan 

Kabupaten Lampung Utara Sebelum dan sesudah otonomi daerah tidak 

menunjukkan perubahan yang signifikan dapat dikatakan masih rendah 

dan bantuan  dari Pemerintah pusat masih dominan dalam bantuan 

keuangan daerah di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung 

Utara. Rincian kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Perhitungan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan 

bahwa kemampuan keuangan daerah yang ada di Kabupaten 

Lampung Tengah dan Lampung Utara sebelum dan sesudah 

otonomi daerah dilihat dari rata-rata atau keseluruhan tergolong 

masih Sangat Kurang.dengan perbandingan tingkat kemandirian 

rasio desentralisasi fiskal sebelum otonomi daerah masih tinggi di 

Kabupaten Lampung Utara dan sesudah otonomi di Kabupaten 

Lampung Tengah. 

2. Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal pada Kabupaten 

Lampung Tengah dan Lampung Utara menunjukkan bahwa 
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Kabupaten Lampung Tengah lebih mandiri sesudah otonomi 

darerah dibanding Kabupaten Lampung Utara 

3. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan  pada Kabupaten 

Lampung Tengah dan Lampung Utara menunjukkan bahwa 

Kabupaten Lampung Tengah lebih mandiri sesudah otonomi 

darerah dibanding Kabupaten Lampung Utara namun sebelum 

otonomi daerah lebih tinggi Kabupaten Lampung Utara. 

4.  Tidak terdapat perbedaan derajat desentralisasi fiskal yang 

signifikan sebelum dan sesudah otonomi daerah pada Kabupaten 

Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara. Disebabkan 

karena sebelum dan sesudah otonomi daerah , bantuan dari pusat 

masih sangat besar dibanding dengan PAD kabupaten/kota masing-

masing. 

4. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Lampung Tengah dan 

Lampung Utara, dilihat dari PAD masih sangat Kurang, total 

penerimaan masih sangat Kurang, ini menunjukan bahwa 

Perumbuhan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara 

Masih Relatif Sangat Rendah.  

 

B. Saran  

 

1) Bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara 

Untuk dapat memperhatikan lagi dan lebih meningkatkan lagi 

Pendaptan Asli Daerah dan juga agar pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah dan Lampung Utara bisa dapat menggali potensi 
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dan sumber daya pada sektor pertaniaan yang ada di daerah 

Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung.  

2) Meningkatkan PAD, agar desentralisasi Fiskal  Kabupaten Lampung 

Tengah dan Lampung Utara tidak di bawah rata-rata dan mampu 

menjadi kota yang mandiri tanpa ketergantungan yang besar 

terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.  

3) Mencari/menciptakan sumber pajak baru untuk sumbangsih PAD  

dan mengurangi bantuan pemerintah Pusat/Provinsi, karena  walau 

semakin tinggi PAD tanpa diiringi pengurangan bantuan daerah 

Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara tetap belum 

mandiri.  
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