
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain dinyatakan 

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.  

Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada Pemerintah Daerah untuk 

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, untuk 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi  kebijakan-

kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 

memberikan  yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara 

proporsional. 

 Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan 

sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan 

demikian Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di 

daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyakat dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat 

keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. 

Kota Bogor adalah salah satu kota di Propinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya 

berusaha senantiasa meningkatkan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan Kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa 

Barat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan 

pendapatan daerah yang pada garis besarnya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya 



 
 

upaya untuk pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi daerah yang bertujuan untuk menggali 

potensi pajak/retribusi daerah yang ada dengan mengintensifkan pelaksanaan pemungutan pajak 

daerah. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya 

dan dalam batas-batas ketentuan yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah pelaksanaan 

pemungutan pajak yang bertujuan untuk menggali potensi pajak atau retribusi yang baru baik 

dari segi jenis pajak/retribusi maupun dari segi objek dan subjek pajak/retribusi daerah. 

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah 

hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:  

− Hasil Pajak Daerah 

− Hasil Retribusi Daerah 

− Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

− Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

b. Dana Perimbangan 

− Dana Bagi Hasil 

− Dana Alokasi Umum 

− Dana Alokasi Khusus 

− Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 

c. Lain-lain pendapatan yang sah 

− Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisah 

− Jasa Giro 

− Pendapatan Bunga 

− Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

− Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau  

            Pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.                                                                                                           

 Sedangkan Belanja Publik adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan Pendapatan Asli 

Daerah sehingga akan berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Publik pada kebanyakan 



 
 

Pemerintah Daerah. Pada umumnya Pemerintah Daerah memiliki penerimaan yang didominasi 

oleh Hibah dan Dana Perimbangan oleh pemerintah. Hibah dan Dana Perimbangan dari 

Pemerintah yang lebih tinggi ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Daerah dan tidak perlu 

untuk dibayar kembali. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi kelangsungan pembangunan 

di Kota Bogor, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor pada tahun 1996 tercatat sangat tinggi, yaitu 

11,20%, yang diperkirakan terdukung oleh iklim perekonomian nasional yang pada tahun itu 

relatif masih baik. Ambruknya perekonomian nasional pada tahun 1998, juga terlihat efeknya di 

Kota Bogor, karena Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)  tahun itu justru minus 13,24%. Tetapi 

pada tahun 2004 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terus merangkak hingga pada angka 6,10%. 

Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perkembangan Pendapatan Asli 

Daerah dan Belanja Publik Kota Bogor.  

Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dan 

Belanja Publik Kota Bogor lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2003 sampai dengan 

tahun anggaran 2007 pada tabel berikut 

Tabel 1.1 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dari Tahun Anggaran 2003 sampai 

dengan Tahun Anggaran 2007 
No Tahun Anggaran Pendapatan Asli Dearah 

(dalam rupiah) 

1 2003 41.454.237.988,53 

2 2004 50.644.378.397,34 

3 2005 66.677.343.215,00 

4 2006 67.174.587.720,00 

5 2007 79.773.907.080,00 

      Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1.2 

Belanja Publik Kota Bogor dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 

Tahun Anggaran 2007 
No. Tahun Anggaran  Belanja Publik 

(dalam rupiah) 

1 2003 201.354.899.552,00 

2 2004 223.976.342.707.,00 

3 2005 247.051.485.997,00 

4 2006 341.417.346.370,00 

5 2007 658.754.433.847,40 

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor 

 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor seperti terlihat dalam tabel 1.1 perkembangannya terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan Belanja Publik yang terlihat dalam tabel 

1.2 yang memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut 

menunjukan hubungan yang searah antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Publik. 

 Berdasarkan uraian yang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh 

tentang Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor terutama mengenai hubungannya dengan besarnya 

Belanja Publik dan bermaksud untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul:  

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Besarnya Belanja Publik” (Studi Kasus pada 

Pemerintah Daerah Kota Bogor). 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. 

2. Bagaimana Belanja Publik pada Pemerintah Kota Bogor. 

3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Publik. 

 

 



 
 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai 

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Publik. 

 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. 

2. Untuk mengetahui Belanja Publik pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain:  

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan mengenai masalah Pendapatan Asli Daerah dan pengaruhnya terhadap 

Belanja Publik. 

2. Bagi Pemerintah Kota Bogor 

Bahan masukan dalam mengevaluasi tata cara penetapan pos pendapatan dan biaya. 

3. Bagi Pihak Lain  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai  bahan referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang 

berhubungan dengan objek penelitian yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap 

masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintahan yang lebih difokuskan 

kepada pelayanan masyarakat 

Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan 

yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan Belanja Publik diperlukan biaya yang tidak 

sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan Belanja Publik tersebut adalah dari 

Pendapatan Asli Daerah. 

Sehubungan dengan pentingnya sumber keuangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.02 menyatakan bahwa 

Pendapatan adalah: 



 
 

“Semua Penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah”. 

Pengertian belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah adalah: 

“Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah”. 

  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran pendapatan 

yang dilakukan di Indonesia khususnya Pemerintah Daerah menggunakan metode cash basis 

dimana pendapatan adalah penambahan nilai kekayaan yang berasal dari berbagai sumber selama 

tahun anggaran yang bersangkutan dan belanja adalah penurunan untuk pembayaran-pembayaran 

yang telah diotorisasikan. 

 Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, pendapatan yang 

berasal dari pemberian pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pendapatan asli daerah yang dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran Publik, 

karena Belanja Publik tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan biaya 

yang cukup. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah 

dalam rangka memenuhi pemenuhan tagihan-tagihan kepadanya dan melaksanakan keadilan 

sosial diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah, dimana pengeluaran-pengeluaran daerah 

mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. 

 Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas perubahan Pendapatan Asli Daerah yang 

menitikberatkan pada hubungannya terhadap besarnya Belanja Publik. Dengan demikian  maka 

daerah akan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan secara lebih bebas, dalam arti 

penyelenggaraan pemerintahan atas dasar inisiatif, keadaan, dan kebutuhan daerah sendiri. 

 Jadi untuk dapat membiayai Belanja Publik, pemerintahan harus dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan dengan meningkatnya 



 
 

jumlah Pendapatan Asli Daerah akan dapat meningkatkan besarnya belanja Belanja Publik, 

sehingga Publik dapat lebih ditingkatkan. Dari kerangka pemikiran tersebut penulis menarik 

hipotesis bahwa: 

 “Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan secara memadai memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan besarnya Belanja Publik.” 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dini Suci Fatimah (01.00.03) dari Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama pada tahun 2004 dengan judul “Pengaruh 

Antara Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah” 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Objek penelitian yang diteliti oleh Dini Suci Fatimah (01.00.003) adalah pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis 

adalah pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. 

2. Data penelitian yang diteliti oleh Dini Suci Fatimah (01.00.003) adalah pada                                              

tahun anggaran 1998 sampai dengan 2002, sedangkan data penelitian oleh penulis adalah 

pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007. 

   

1.6 Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi 

kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Penelitian ini rencananya akan dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor. 

Data yang penulis kumpulkan meliputi data primer dan sekunder yang kemudian akan diolah, 

dianalisis dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari. 

 Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1.  Penelitian lapangan (field Research) 

     Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh  melalui: 

a. Pengamatan (Observasi), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung obyek yang diteliti. 



 
 

b. Wawancara (interview),yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pimpinan atau pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan 

langsung dengan obyek yang penulis teliti. 

2.  Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan 

faktor penunjang yang bersifat teoritis/ kepustakaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bogor yang berlokasi di JL.Pemuda No. 31, Kota Bogor, Propinsi Jawa 

Barat, melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor. Waktu penelitian dilaksanakan mulai 

bulan April 2008 sampai dengan selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


