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ABSTRAK 

Adan)'a proses menuju em gJobalisasi, secara benahap membawa 
pcrubahan terhadap sistern pemerintahan dan sentralisuk menuju desentralistik 
Hal iui diikuti dengan peJaksanaan otODomi daerah lahun 200 I. Dl sisl lain, proses 
globalisasl tcrsebut meuyebabkan pol .. petnbangunan menjadi core compl!/c'nCI!, 

yailu pembangunan dellgan didssarkan pada potensi yang dmllliki suaN daerah, 
Bagi Kabupaten Grcsik. pOla pcmbangunannya lebih terkol1sentrasi pada scktor 
industri dan perdagangan, mengingat industri merupakan poteo.;;i lerbesar yang 
sant ini dimthkt. Kondisi joj terbukti dan jumlab PDRB sek10r industo yang 
rncngaJami peningkatan selama periode pengamatan tahun 1996~2003. 

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gresik dapat diketahui dengan 
melihat indikator derajat desentrolisaSl fiskat kebutuhan fiskal, kapasitas fiskaL 
posisi tlskal, serta rasto kemandirian. Dan hasil penelitiall yang dlJakukaIl dengan 
berdasarkan data APBD, maka menunjukan bahwa derajai desentra!isasi fiskal 
Kabuputen Gresik bcrada pada tingkat rendah, Proporsi penerimaan daerah secara 
rata-rala lebih didominasl oleh dana daJi pemelimah (pusat). sedangkan penman 
PAD kurang begttu besar. PenmgkatM tcrhadap pcngeluaran daerah, dalam hal im 
akan menjelaskan tingkat kcburuhan fishl Kabupaten Grosik yang meningkat 
Kapasit8s fiska! daerah yang seJalll menunjukan pcningkatan dan tahun ke tahun 
lel11yata tldak mampu mengimbangi besarnya kebutuhan fiska\, sehingga kondisl 
tersehut menyebabkan posisi fiskal dacrah yang dihitung dengan membandingkan 
kapasitas fiskai terhadap kebutuhan fiskal menunjukan kondisi yang lemah. 

Namun di 5atu slsi pas-isi fiskal melalui indikator pendekatan upaya fiskaL 
jtistru memperlihatkan adanya pellmgkatan Upaya Pengumpulan Pelldapatan Ash 
Daerah (UPPAD) yang lebih besar rerhadap TPADs Jaw-a Timur. berarti bahwa 
te!ah terjadi kenaikao PORB melebihi kenaikao PAD Kaoupaten Gresik. Bila 
posisl fiskal dilihat dmi indikator elastisttas PAD terhadap PDRB, maka kcadaan 
yang terlihat pada Kabupaten Gre:nk berdasarkao pcnelitian adalah ela$tis, yaitu 
{ie'ngan rask, sebesar 1,46% pertahun. Hal mi mengindlkas!kan bahwa 
pertumbuhan PORD akan mempengaruhi pertumbuban PAD. 

Sccara kcseJun!nan, dengan didasarkan pacta pcne1itl3n terhadap kondisi 
kcuangan daerah, maka Kabupaten Gresik bisa dikatakan kurang mampu 
me!aksanakao otonomi daerah, di mana terhhat dan indikator raSlO kemandinan 
yang memperlihatkan perselltase yang kian menurun. T erlebih Jagi pada periode 
al<.hir pengamatan tahull 2Q03, APBD menunjukan kondisi defisit. Kendala 
peiaksanaan otonomi dllcrah selain dlpcngamhi faktor keuangan, juga dipengaruhi 
olen lBktor sumb.-:rdaya manuSla. 
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