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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sejak tahun 1999, sistem pemerintahan di Indonesia berubah dari 

sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi diwujudkan melalui 

pemberian peran yang lebih besar kepada daerah dalam mengurus rumah 

tangganya sendiri secara nyata dan bertanggung jawab. Desentralisasi dapat 

dilihat sebagai salah satu cara untuk menambah kewenangan dan 

akuntabilitas dari aparat daerah. Pengambilan keputusan di tingkat lokal 

akan lebih mendorong rasa tanggung jawab, meningkatkan rasa 

kepimilikan, dan tentunya memberikan insentif kepada aparat daerah. Hal 

ini didasarkan pada bukti yang menunjukan bahwa dengan memberikan 

tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah, kualitas dan 

efisiensi dari layanan publik dapat menjadi lebih baik (Bardhan, 1997). 

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia 

adalah untuk kemandirian keuangan daerah, terlebih sejak dikeluarkannya 

paket perundang-undangan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian kedua Undang-Undang 

tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana 

Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta seluruh 

masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem Negara Keasatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek dari 

pemerintahan daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan 
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keuangan daerah dan anggaran daerah. Hak dan kewajiban yang dapat 

dinilai baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 

daerah selama belum dimiliki oleh negara dan pihak lain sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2007). 

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari 

otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah 

(Halim, 2007). Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing 

daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-

masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adannya 

otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu 

kemandirian keuangan daerah. 

Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang diperoleh tiap Pemkab/Pemkot. Semakin besar PAD 

dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintahan Pusat, maka 

Pemkab/Pemkot tersebut dapat dikatakan mandiri. Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999  disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri 

atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. PAD itu sendiri merupakan poin utama 

dalam mengukur tingkat kemandirian daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat 

efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang 

dianggarkan dengan realisasi PAD. PAD inilah yang dapat mencerminkan 

kondisi riil Daerah. Hasil analisis Muliana (2009), menunjukkan bahwa 

secara parsial rasio Efektivitas Pendaptan Asli Daerah (PAD) yang 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 

 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan 
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pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan 

sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah 

ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan 

dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan 

pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.  

Tingkat kemandirian keuangan daerah di seluruh Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014 

Tahun Rasio Kemandirian Keuangan 

2010 15,40% 

2011 23,48% 

2012 25,85% 

2013 31,13% 

2014 39,81% 

Rata-rata 27,13% 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 
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Di bawah ini adalah tingkat kemampuan daerah dan pola 

hubungannya dari rasio kemandirian keuangan daerah : 

 

Tabel 1.2 

Tingkat Kemampuan Daerah dan Pola Hubungan 

Kemandirian (%) Kemampuan Keuangan Pola Hubungan 

0 - 25,00 Rendah Sekali Instruktif 

25,00 – 50,00 Rendah Konsulatif 

50,00 – 75,00 Sedang Partisipatif 

75,00 – 100,00 Tinggi Delegatif 

  Sumber : Halim, 2004 

Tabel di atas menunjukkan tingkat kemandirian keuangan 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014 rata-rata 27%, 

sehingga tingkat kemandirian keuangan daerahnya masuk dalam kategori 

berkemampuan rendah dengan pola hubungan konsultatif karena berada di 

presentase 25-50%. Rasio kemandirian dengan tingkat kemampuan 

keuangan daerah yang rendah berarti bahwa keuangan daerah tersebut 

masih memiliki campur tangan dari pemerintah. Daerah tersebut dianggap 

sedikit mampu untuk melaksanakan otonomi daerah, pola hubungan 

konsulatif, dan menunjukkan total penerimaan daerah masih rendah dan 

tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. 

Hal-hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah 

antara lain adalah pendapatan asli daerah. Menurut UU No.23 tahun 2014 

pasal 1 ayat 35 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah 

merupakan penerimaan daerah dari berbagai jenis usaha pemerintah daerah 

untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai 

keperluan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba 

usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. 

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah dengan mencari kontribusi terhadap 

total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli 

Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Jika pendapatan asli daerah 
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meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, 

sebaliknya jika pendapatan asli daerah meningkat maka tingkat kemandirian 

keuangan daerah juga meningkat (Ersyad, 2011). 

Selain pendapatan asli daerah, variabel lain yang dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah adalah dana 

alokasi umum. Menurut Kuncoro (2004) Dana Alokasi Umum dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. Pengukuran 

dana alokasi umum dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan 

daerah, yaitu dengan membandingkan dana alokasi umum dengan total 

pendapatan daerah. Derah yang memiliki kemampuan keuangan yang besar 

memperoleh distribusi dana alokasi umum yang relatif kecil. Jadi dengan 

kata lain, jika pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi umum relatif 

besar maka daerah tersebut kurang mandiri. Semakin tinggi dana alokasi 

umum, semakin rendah kemandirian keuangan suatu daerah (Reza, 2013). 

Terkait dengan hal diatas Ayu (2007) mengatakan bahwa Dana 

Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kemandirian keuangan daerah dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya 

menurut Yunita (2008) rasio efektivitas PAD dan DAU berpengaruh 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial variabel 

DAU berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan 

daerah. 

Otonomi daerah berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah 

(Nurainy dkk, 2013). Sukirno (2011) mengatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam 

jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang 

ditunjukan oleh besarnya tingkat Pertumbuhan Domestik Regional Bruto 

(PDRB) suatu daerah yang diukur atas pembangunan ekonomi dengan 

mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat 
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mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Upaya 

dalam menciptakan tingkat kemandirian daerah haeus berupaya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PDRB perkapita riil 

suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahnya, 

dengan kata lain semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin 

besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut sehingga daerah 

tersebut dapat lebih mandiri. PDRB adalah sejumlah produksi yang 

dihasilkan oleh setiap daerah dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan 

dalam rupiah. 

PDRB secara langsung dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu 

PDRB menurut pendekatan produksi, PDRB menurut pendekatan 

pendapatan, dan PDRB menurut pendekatan pengeluaran. PDRB 

pendekatan produksi adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah pada jangka waktu 

tertentu. PDRB pendekatan pendapatan adalah balas jasa yang diterima oleh 

faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah 

dalam jangka waktu tertentu. PDRB pendekatan pengeluaran adalah jumlah 

untuk seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Bagi suatu daerah 

provinsi, kabupaten atau kota gambaran PDRB  yang mencerminkan adanya 

laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi 

yang meliputi pertanian, pertambangan, dan penggalian, industri 

pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan 

restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya. 

Menurut hasil penelitian Nur’ainy (2013) secara parsial pertumbuhan 

ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari 

pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh 

terhadap kemandirian keuangan daerah. 

Penelitian ini berpedoman pada literatur yang ada untuk 

menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan 
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pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, 

Khususnya untuk kabupaten atau kota di provinsi Jawa Barat dengan 

berpedoman pada penelitian Nur’ainy dkk (2013) dan penelitian Susanti dkk 

(2016) dalam melakukan penelitian dengan variabel sejenis. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul yang akan diajukan sebagai berikut : “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”(Studi Empiris 

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 

Periode 2014-2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian 

keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi 

Jawa Barat? 

2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian 

keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi 

Jawa Barat? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian 

keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi 

Jawa Barat? 

4. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah pada 

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Rumusan masalah di atas, secara khusus penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah 

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap 

kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah 

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

3. Mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Daerah 

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

4. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan 

daerah pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa 

Barat. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pertumbuhan 

ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan 

daerah suatu Kota/Kabupaten di Provisni Jawa Barat, serta menambah 

pemahaman terkait perbandingan antara konsep yang diberikan pada 

masa perkuliahan dengan kondisi di lapangan pada Kota/Kabupaten di 

Provisni Jawa Barat. Dan sebagai pelengkap syarat dalam menempuh 

ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama 

2. Bagi Pemerintah  

Bahan masukan kepada Pemerintah Kota/kabupaten di Provinsi Jawa 

Barat dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan 
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mengembangkan daerahnya di masa yang akan datang dalam 

meningkatkan kemandirian keuangan daerah. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi 

peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama. 

4. Bagi Akuntansi Sektor Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi untuk para instansi akuntansi sektor publik untuk memahami 

konsep pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan pertumbuhan 

ekonomi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah 

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.  

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh 

peniliti dalam penulisan skripsi ini, peniliti melakukan penelitian pada 

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Waktu 

penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan September 

2018.
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