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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan Pemerintah  Indonesia  tentang Otonomi  Daerah  yang  mulai

dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001  merupakan kebijakan yang

dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah

yang  sesungguhnya.  Kebijakan tersebut  tertuang dalam Undang-Undang

Nomor  32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang

Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah  Daerah.  Diberlakukannya undang-undang ini

memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan

meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian

daerah. Implikasi dari kebijakan otonomi daerah  tersebut adalah  daerah

memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing.

Menurut penjelasan  UU  No.  32  tahun  2004,  pemberian otonomi luas

kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan

peran serta masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti bahwa daerah

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di
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luar  yang  menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk pelayanan,  peningkatan

peranserta,  prakarsa,  dan pemberdayaan masyarakat  yang  bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pemberian otonomi yang lebih

luas diwujudkan dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara

pemerintah pusat dengan daerah otonom sebagai syarat penyelenggaraan

desentralisasi. Dengan asas desentralisasi, sebagian besar urusan pemerintahan

yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti urusan

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, dan agama.

Menurut  Mardiasmo (2004:96),   kebijakan  pemberian  otonomi  daerah

dan  desentralisasi  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggungjawab  kepada  daerah

merupakan  langkah  strategis  dalam dua  hal.  Pertama,  otonomi  daerah  dan

desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia

berupa  ancaman  disintegrasi  bangsa,  kemiskinan,  ketidakmerataan

pembangunan,  rendahnya  kualitas  hidup  masyarakat,  dan  masalah

pembangunan  sumber  daya  manusia.  Kedua,  otonomi  daerah  dan

desentralisasi  merupakan  langkah  strategis  bangsa  Indonesia  untuk

menyongsong  era  globalisasi  ekonomi  dengan  memperkuat  basis

perekonomian daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintah daerah

sangat  menentukan  berhasil  tidaknya  daerah  otonom  menciptakan

kemandirian untuk membangun daerahnya. Terlepas dari ketidaksiapan daerah

di berbagai bidang, namun otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik

dalam  rangka  mendorong  pembangunan  daerah  menggantikan  sistem
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pembangunan terpusat (sentralisasi) yang oleh banyak pihak dianggap sebagai

penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besar ketimpangan

sosial antara pemerintah pusat dengan daerah atau antar daerah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dengan

daerah  lain  untuk  mendanai  kegiatan-kegiatannya,  hal ini menimbulkan

ketimpangan fiscal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu,

untuk mengatasi ketimpangan fiscal ini pemerintah mengalokasikan dana

transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi.  Dalam UU  Nomor 32  tahun  2004 dinyatakan

bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat

akan  mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil

yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan

tersebut,  pemda  mempunyai  sumber  pendanaan  sendiri  berupa  Pendapatan

Asli  Daerah  (PAD),  pembiayaan  dan  lain-lain  pendapatan.  Kebijakan

pendanaa semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menurut  Ida  dkk  (2012:56),  PAD idealnya  merupakan  sumber-sumber

pendapatan pokok daerah.  Sumber pendapatan lain dapat  bersifat  fluktuatif

dan cenderung di luar pengendalian kewenangan daerah. Pemerintah daerah

diharapkan  dapat  meningkatkan  PAD  dengan  tetap  memperhatikan  aspek

ekonomis,  efisiensi,  dan  netralitas.Dalam  kenyataannya,  transfer  dari

pemerintah  pusat  merupakan  sumber  dana  utama pemerintah  daerah  untuk

membiayai  operasi  utamanya  sehari-hari  yang  oleh  pemerintah  daerah
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dilaporkan  sebagai  bagian  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah

(APBD). 

Ndadari dan Adi (2008) juga menyatakan bahwa proporsi DAU terhadap

penerimaan  daerah  masih  yang  tertinggi  dibandingkan  dengan  penerimaan

daerah yang lain, termasuk PAD. Berikut ini merupakan ringkasan realisasi

DAU, PAD, dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi

Jawa Barat tahun 2009-2013.

Tabel 1.1

Ringkasan Realisasi DAU, PAD, dan Belaja Daerah Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun DAU PAD Belanja Daerah

2009 17.238.050.261 3.038.291.754 29.652.138.988
2010 17.604.174.214 3.640.589.814,57 34.247.796.519
2011 19.472.659.449,52 5.868.899.656,73 43.881.537.129
2012 24.304.446.550 7.909.533.925 50.166.143.673
2013 27.124.439.757 8.485.710.397 52.756.761.848,42

Sumber : Badan Pusat Statistik, Jawa Barat

Berdasarkan  data  diatas  menunjukkan  bahwa  sumber  penerimaan  PAD

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat lebih kecil  dari  DAU. Hal tersebut

menunjukkan  bahwa  kemandirian  daerah  dalam  bentuk  penerimaan  PAD

masih belum dapat terpenuhi. Ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam

bentuk  transfer  DAU  menggambarkan  bahwa  daerah  belum  mampu

mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan di daerahnya.
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Menurut Oates  (dalam Dio, 2014)  Kenyataan inilah yang menimbulkan

perilaku  asimetris  pada  pemerintah  daerah.  Untuk  melihat  apakah  terjadi

indikasi  in  efisien  pada  pemerintah  tersebut,  dapat  dilihat  dari  respon

pengeluaran  pemerintah  yang  lebih  dikenal  dengan  teori  flypaper  effect.

Respon disini  merupakan suatu  tanggapan langsung dari  pemerintah  daerah

dalam menyikapi  transfer  dana  dalam bentuk dana  perimbangan khususnya

DAU yang diwujudkan pada APBD. Ketika respon belanja daerah lebih besar

terhadap transfer maka disebut dengan flypaper effect

Rasio pengaruh DAU terhadap belanja daerah disini adalah untuk melihat

persentase perbandingan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

Kecenderungan pengaruh  DAU  inilah dalam jangka panjang dapat

mengganggu kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya khususnya

pengelolaan sumber daya sendiri. Sehingga tujuan utama dari  DAU  untuk

menghilangkan kesenjangan fiskal (fiscal gap) akan tetap ada, keadaan tersebut

mengindikasikan terjadinya flypaper  effect,  hal ini terlihat indikasi kuat

perilaku belanja daerah sangat dipengaruhi sumber penerimaan berupa dana

transfer yaitu dana alokasi umum. Implikasi yang terjadi akan mengakibatkan

tidak maksimalnya pemanfaatan  PAD  karena adanya dana  transfer  DAU,

seharusnya pemerintah daerah mulai untuk mengupayakan dan mencari cara

memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya

PAD. Cara ini harus dilakukan karena tidak mungkin selamanya pemerintah

daerah akan selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
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Fenomena utama dalam penelitian ini adalah flypaper  effect,  yang

merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja

lebih banyak dengan menggunakan dana  transfer  (grants)  daripada

menggunakan kemampuan sendiri. Di  Indonesia, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004,  transfer dalam hal ini disamakan istilahnya

dengan  DAU  ditetapkan sekurang-kurangnya  26%  dari pendapatan dalam

Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Oleh karena itulah peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh DAU dan

PAD terhadap belanja daerah dan apakah terjadi flypaper effect dari pengaruh

tersebut pada pemda kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa  Barat. Dua hal  yang

dapat terjadi pada penelitian ini adalah terjadi atau tidaknya flypaper  effect

pada pengaruh  DAU  dan  PAD  terhadap belanja daerah.  Berdasarkan latar

belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli

Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi

Jawa Barat”

1.2. Identifikasi Masalah
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Berdasarkan latar belakang diatas,  identifikasi rumusan masalah  yang

diajukan sebagai berikut:

1. Apakah  Dana  Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja  Daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

2. Apakah Pendapatan Asli  Daerah  berpengaruh terhadap Belanja  Daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

3. Apakah terjadi fenomena flypaper effect  pada Dana Alokasi Umum dan

Pendapatan Asli  Daerah  terhadap Belanja  Daerah  pada Kabupaten dan

Kota di Provinsi Jawa Barat

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk membuktikan secara

empiris adanya pengaruh  DAU  dan PAD  terhadap belanja daerah  pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 sampai 2013.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  yang  berarti bagi

beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tambahan dan perluasan wawasan mengenai

salah satu bagian ilmu akuntansi.
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2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijdikan masukan dalam hal perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi dari anggaran penerimaan dan belanja daerah

(APBD) dan anggaran penerimaan dan belanja nasional (APBN).

3. Bagi Peneliti Lain

Sebagai  bahan referensi sehingga dapat memberikan informasi tambahan

untuk peneliti selanjutnya yang memiliki bahan yang sama.

1.5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di provinsi Jawa Barat dengan menggunakan

data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)  Jawa Barat,  data

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu dari tahun

2011s.d 2013.


