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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan 
mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di daerab Kabupaten Jember yang dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalab: Tingkat 
Pendapatan AsH Daerah (PAD), Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut 
pendapatan daerah, kondisi geografi dan demografi, dan kondisi sosial ekonomi. 

Data yang diperoleh berasal dari data primer berupa basil dialog terbatas 
dengan pihak terkait dan data sekunder yang berupa risalah-risalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Kabupaten Jember dalam tahun anggaran 
1990/1991 sampai dengan 199912000, catatan-catatan di lapangan dan bacaan
bacaan di surat kabar lokai. 

Hasil penelitian ini merupakan hasil analisis data secara deskriptif dengan 
menggambarkan data yang diperoleh apa adanya, mensistematisasikan, 
menginterpretasikan dan menyimpulkannya secara kualitatif dalam uraian dan tabel. 

Hasil analisis menunjukkan babwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten 
Jember masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan 
Pendapatan Ash Daerah (PAD) Kabupaten Jember membiayai seluruh pengeluaran 
rutinnya. Namun apabila dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
tiap tahun, maka selalu terdapat peningkatan nilainya secara absolut dan dari hasil 
analisa perkembangannya di masa depan dapat menunjukkan trend yang positif 

Dalam struktur pendapatan, Pendapatan AsH Daerah (PAD) Kabupaten 
Jember sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan-pendapatan lainnya. Jumlah 
terbesar berasal dari Sumbangan daan Bantuan dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 
anggaran berjalan (2001), Sumbangan dan Bantuan tersebut diganti menjadi Dana 
Alokasi Umum (DAU) yang persentasenya terbadap Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) semakin besar. 

Potensi sumber-sumber Pendapatan Ash Daerah (PAD) Kabupaten Jember 
lebih banyak yang belum digali dan dikembangkan daripada dengan yang sudah 
digali. SedangkaD. upaya untuk meningkatkan Pendapatan AsH Daerah (PAD) dapat 
dilakukan antara lain dengan mengembangkan lembaga (Pemerintah Daerah) secara 
intern ke arab yang lebih baik pada segala perangkat yang dimiliki dalam lembaga 
itu sendiri, pengelolaan Perusahaan Daerah dengan lebih baik dan lebih efisien serta 
adanya kesungguhan untuk mencari dan mendapatkan peluang-peluang pemasukan 
yang memungkinkan sebagai pendapatan daerah dari Pemerintah Kabupaten Jember 
khususnya aparat Dinas Pendapatan Daerah. 
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