
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 

 

 

Era reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan perubahan pada tata 

pemerintahan. Banyak tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi kekuasaan. 

Tuntutan reformasi timbul disegala bidang termasuk bidang pemerintahan, untuk 

melakukan kebebasan pembangunan daerah secara merata bagi tiap-tiap daerah. 

Tuntutan tersebut menimbulkan perhatian dari DPR yaitu dengan ditetapkannya 

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang dibuat untuk 

memenuhi tuntutan politik reformasi pemerintahan daerah. Dengan 

dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 sekarang sudah diubah menjadi UU No. 32 

tahun 2004 membawa implikasi dimana salah satunya yaitu timbunya gejolak di 

berbagai daerah untuk melakukan otonomi daerah. Semangat desentralisasi yang 

diusung oleh undang-undang tersebut ternyata tidak dapat diterima oleh semua 

daerah, seperti provinsi Aceh dan Papua yang tetap ingin melepaskan diri dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).  
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Tujuan utama penerapan kebijakan desentralisasi, dititikberatkan untuk 

menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. UU No.22 Tahun1999 pada prinsipnya mengatur 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas 

dasar desentralisasi. Dalam UU No.22 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

kewenangan pemerintah daerah sebagai titik utama dalam penyelenggaraan 

pemeritahan dan pembangunan dengan mengutamakan otonomi luas, nyata, dan 

bertanggung jawab.  

Menurut Maddick (1963) dalam Bastian (2006) ada dua elemen yang melandasi 

pelaksanaan desentralisasi, yaitu penciptaan daerah otonom dan penyerahan 

kekuasaan (kewenangan) secara legal dari pemerintah pusat ke daerah dalam 

rangka menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu, baik yang 

penyerahannya dirumuskan secara terperinci ataupun secara umum. Dalam UU 

No.22 Tahun 1999 dan sekarang direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004, 

menyatakan bahwa penyerahan kewenangan dirumuskan secara umum. Artinya, 

daerah otonom memiliki kewenangan yang lebih luas tanpa campur tangan dari 

pemerintah pusat.  

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas 

pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember.  Definisi APBD juga dijelaskan dalam Undang-

Undang No.33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17 yaitu APBD merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah 

daerah.  

 

Ditetapkannya UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi  

khusus di Provinsi Papua merupakan regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk 

menjaga keutuhan NKRI.  

Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, otonomi khusus telah lahir dan 

berjalan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2001 dan diperbarui secara total melalui Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan memperoleh status otonomi 

khusus ini, tentunya Provinsi NAD memperoleh hak –hak khusus yang tidak 

diperoleh oleh daerah lainnya. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mengatur 

dan mengelola keuangan daerah sepenuhnya dengan alokasi dana yang besar serta 

pembagian porsi kekayaan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan daerah 

yang tidak menyandang status otonomi khusus. Sebagai contoh, dalam UU No.18 

tahun 2001 disebutkan Provinsi NAD akan memperoleh dana penerimaan dalam 

rangka otonomi khusus yaitu bagi hasil sumber daya alam yang ada di Provinsi 

NAD setelah dikurangi pajak yaitu sebesar 55% untuk minyak bumi, dan 40% 



4 
 

untuk gas alam selama delapan tahun sejak UU No.18 tahun 2001 tersebut 

berlaku. Dalam UU No.11 tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam akan memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) 

sebanyak 2% dari seluruh DAU nasional. Selain itu, Provinsi NAD juga akan 

memperoleh dana-dana lainnya seperti dana migas, dana otonomi khusus, dan lain 

sebagainya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini tentunya diharapkan adanya 

peningkatan terhadap  perekonomian pada provinsi NAD.  

Mengenai otonomi khusus di Provinsi Papua, untuk menjaga keutuhan NKRI 

pemerintah  mengeluarkan  Undang – Undang  Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

otonomi khusus bagi provinsi Papua telah membuktikan secara legal bahwa Papua 

telah resmi mendapat status otonomi khusus dan dapat menjalankan roda 

pemerintahannya sesuai aturan yang berlaku khusus di Provinsi Papua.  

Telah dijelaskan dalam UU No.21/2001 pasal 1 bahwa otonomi khusus adalah 

kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.  Dengan adanya 

Undang-Undang ini, telah terbukti bahwa Papua diberikan kewenangan penuh 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI. Kewenangan 

yang lebih luas yaitu besarnya tanggung jawab Provinsi dan rakyat Papua untuk 

mengatur dan memanfaatkan kekayaan alam sebaik-baiknya untuk menjaga 

kemakmuran rakyat Papua. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada 

intinya untuk mewujudkan keadilan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, 

penghormatan HAM, dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Provinsi 
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Papua. Dengan berlakunya Undang-Undang ini tentunya diharapkan adanya 

peningkatan terhadap  perekonomian pada Provinsi Papua. Salah satu perubahan 

yang dapat dilihat secara signifikan yaitu adanya perubahan sebelum dan sesudah 

berlakunya otonomi khusus  pada kondisi keuangan Provinsi Papua dapat  dilihat 

pada rasio keuangan dan hasil uji statistik yang akan dibahas dalam skripsi ini.    

Dalam Kurniati (2012) mengatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk 

mangetahui secara nyata kemampuan daerah mengatur dan mengurus rumah 

tangga sendiri adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan, hal 

tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting untuk 

mengukur tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya. Disisi 

lain sangat disadari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang 

berbeda, adanya perbedaan potensi sumber daya alam, tingkat ekonomi dan 

karakteristik sosial.   

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pardede (2010) yang melakukan 

penelitian untuk mengetahui perbedaan kemampuan daerah sebelum dan sesudah 

otonomi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Penelitian tersebut 

menggunakan desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal. Dengan 

sampel laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum 

dan sesudah otonomi daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan secara signifikan pada desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, 

dan kapasitas fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah.  

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada objek penelitian dan alat analisis. Penelitian sebelumnya menggunakan 
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otonomi daerah yaitu pada kabupaten/kota di provinsi Lampung, membandingkan 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah, rasio yang digunakan 

yaitu desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal. Sedangkan saya 

meneliti daerah otonomi khusus, wilayah yang digunakan yaitu pada 

kabupaten/kota se- Provinsi NAD dan pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua, 

membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah ototnomi khusus pada 

kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua tahun 1994 - 2008, rasio yang 

digunakan yaitu desentralisasi fiskal, efisiensi keuangan daerah, dan rasio aktifitas 

keuangan daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:     

“Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi 

Khusus pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 

Papua”. 

 

1.2  Rumusan Masalah    

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah 

yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah 

otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi  NAD dan Papua?  

2. Apakah terdapat perbedaan efisiensi pendapatan sebelum dan sesudah 

otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua?  
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3. Apakah terdapat perbedaan aktifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah 

otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua?  

 

1.3  Batasan Masalah   

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada:  

1. Daerah otonomi khusus di Indonesia sampai saat ini ada lima (5) Provinsi, 

yaitu Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, NAD, Papua, dan Papua Barat. 

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti pada kabupaten/kota di Provinsi 

NAD dan Papua yang status otonomi khususnya sejak tahun 2001 dan data 

realisasi APBD tersedia dalam situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan. Untuk Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Papua Barat 

tidak bisa dibahas dalam penelitian ini, karena Provinsi DI Yogyakarta dan 

DKI Jakarta berlakunya otonomi khusus sudah sejak tahun 1950 dan 1964 

sehingga data realisasi APBD tidak tersedia dalam situs resmi Direktorat 

Jendral Perimbangan Keuangan dan untuk Provinsi Papua Barat regulasi 

otonomi khususnya masih belum jelas.  

2. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek finansial dengan mengacu 

pada rasio keuangan berdasarkan  instrumen yang terdapat pada realisasi 

APBD dengan menggunakan berbagai rasio keuangan pemerintah daerah 

seperti: derajat desentralisasi fiskal, efisiensi keuangan daerah, dan rasio 

aktifitas keuangan daerah. Data keuangan yang dipakai untuk sebelum 

otonomi khusus dari tahun 1994 - 2000 dan data keuangan sesudah otonomi 

khusus tahun 2002 - 2008. Dalam  penelitian ini, tahun 2001 adalah tahun 

dimana Provinsi NAD dan Papua mengalami otonomi khusus. 
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1.4   Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keungan pemerintah 

daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus dalam bentuk desentralisasi 

fiskal pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keungan pemerintah 

daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus dalam bentuk efisiensi 

keuangan daerah pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keungan pemerintah 

daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus dalam bentuk aktifitas 

keuangan daerah pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Memberikan bukti empiris terhadap penelitian akuntansi sektor publik yang 

berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

2. Memberikan bukti empiris terhadap pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi  

Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua mengenai kinerja keuangan daerah. 

3. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas 

pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah  kabupaten/kota se-

Provinsi NAD dan Papua. 

4. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan 

penelitian dibidang yang sama atau sejenis. 


