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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat 

pasif pada Tahun 1999.Gejolak tersebut di dahului oleh krisis ekonomi yang 

melanda di Indonesia di sekitar Tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara 

Indonesia di sekitar Tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang 

puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru  yang telah 

berkuasa selama lebih dari 32 tahun. Sejak itu pembangunan di Indonesia terhenti 

karena ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai proyek-proyek 

pembangunan yang disebabkan pendapatan pemerintah berkurang, khususnya dari 

sektor pajak dan retribusi.Krisis ekonomi telah berhasil memunculkan 

kepermukaan beberapa kelemahan perekonomian nasional.Berbagai distorsi yang 

terjadi pada masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam 

menghadapi krisis, menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial dan 

menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya 

penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan antar 

daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan 

kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak 

sosial menjadi sangat mudah terjadi(Tarmidi,2000). 

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar 

pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat.Ini 
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merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama 

ini menitik beratkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan 

perkembangan pembangunan daerah.Dengan kebijakan yang sentralistik ini 

menyebabkan terjadinya disparitas dan ketidakseimbangan pelaksanaan 

pembangunan di pusat dan daerah.Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di 

daerah tersedot ke pusat sehingga daerah tidak mampu berkembang secara 

memadai. Jadi dengan otonomi daerah terkandung maksud untuk memperbaiki 

kekeliruan selama ini dengan cara memberikan peluang kepada daerah untuk 

mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan untuk mengelolanya 

sendiri(Lugina,2012). 

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala 

segi kehidupan, yang diukur melalui elemen pendapatan asli daerah (PAD).Di 

harapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan 

semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan 

asli daerah (PAD) yang di milikinya. Dengan melihat realita pencapaian 

pendapatan asli daerah di hampir semua daerah di Indonesia, tujuan mulia 

otonomi tersebut bagaikan jauh panggang daripada api. Bukan kemandirian yang 

ada justru tingkat ketergantungan terhadap pusat yang semakin 

besar(Haryanto,2004). 

The relationship between government revenue and expenditure is a major 

concern for economists and policymakers alike. This controversial issue has been 

the subject of extensive theoretical and empirical research fordecades. This 

research became more important and relevant since governments have been 
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incurring continuousbudget deficit in both developed and developing countries. 

Understanding this relationship is an importantelement for an effective fiscal 

policy(Al-Khulaifi,2012). 

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa hubungan antarapendapatan 

pemerintahdan pengeluaranmerupakanperhatian utamabagi prakonomdan 

pembuat kebijakan, Penelitian ini mengenai pendapatan daerah ini menjadi 

pentingdan relevankarena di negara maju dan berkembang banyak pendapatan 

daerah yang masih defisit.Pengalaman pelaksanaan pembangunan di Indonesia, 

menimbulkan kesadaran perlunya reformasi kebijakan dalam pendekatan 

pemerintahan dan pembangunan yang kemudianmelahirkan Undang-Undang 

Otonomi Daerah, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 

yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tulisan 

singkat akan mencoba mengkaji filosofi otonomi daerah yang meliputi 

demokratisasi, rentang kendali, potensi dan keragaman daerah, peran serta dan 

pemberdayaan masyarakat. Kemudian pemerataan dan keadilan sebagai target 

perubahan sosial yang diinginkan.  

Pada hakekatnya diadakannya pemerintahan dan pembangunan adalah 

dalam rangka memberikan pelayanan guna mendorong perubahan sosial yang 

lebih baik, secara terprogram dan berkesinambungan.Artinya, hal-hal yang sudah 

baik ditumbuhkembangkan sedangkan yang belum baik dirubah menjadi baik, 

supaya terjadi pembangkitan semua potensi secara optimal untuk mewujudkan 

perubahan sosial kearah yang lebih baik dari waktu- kewaktu (Lugina,2012). 
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Pada dasarnya otonomi daerah bermaksud untuk memberikan kewenangan 

kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal ini beranjak dari pemikiran 

akan luasnya wilayah dengan beragam budaya dan adat istiadat, sehingga 

dipandang perlu menyusun pemerintahan dengan hak otonomi yang rasional 

sebagai jalan untuk mempercepat kemajuan dalam mewujudkan kesejahteraan 

rakyat secara merata dan berkeadilan, tapi dalam perjalanan otonomi selama 8 

(delapan) tahun secara nyata belum memenuhi harapan masyarakat (Romzi,2011). 

Dalam sistem otonomi bertingkat berdasarkan Undang-Undang No. 5 

Tahun 1974, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan atau realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 

bukan merupakan masalah besar, karena pemerintah pusat mengalokasikan dana 

untuk belanja pegawai, pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Istilah 

"bukan masalah besar" tersebut merujuk pada kenyataan bahwa otonomi yang 

dikembangkan, diimplementasikan dengan penyerahan urusan pusat pada daerah. 

Terbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-

Undang No22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 

nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, adalah solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah 

kabupaten dan kota provinsi jawa barat yang belum tersentuh oleh pemerintah 

pusat, dengan demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan 

lebih bersifat desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya 
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yang bersifat sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk 

melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah 

pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. 

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang 

tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi 

dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah 

kabupaten/kota. Secara yuridis, pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut 

bukan merupakan kelanjutan.Tetapi secara faktual empiris, merupakan 

kesinambungan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-UndangNo 

5 Tahun 1974 dan bahkan peraturan sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan 

desentralisasi adalah: mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; 

peningkatan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pusat; 

mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. 

Menghadapi implementasi undang-undang tersebut, salah satu hal yang 

perlu dipersiapkan adalah penentuan kekhasan daerah yang merupakan unggulan 

dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal 

sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi.Pemerintah daerah dituntut 

untuk siap menerima beban dan tangungjawab yang berkaitan dengan potensi 

yang dimilikinya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri(Lugina,2012). 

Sebaliknya dengan sistem otonomi baru yang nyata dan luas (Undang-

Undang No 22 Tahun 1999), dengan rendahnya pendapatan asli daerah maka 
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daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit. Disamping harus 

meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah 

daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan 

berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan 

ekonomi di suatu daerah. 

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi 

daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah seperti pajak, retribusi dan lain-lain.Namun harus diakui bahwa derajat 

otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu 

membiayai pengeluaran rutinnya.Karena itu otonomi daerah bisa diwujudakan 

hanya apabila disertai keuangan yang efektif.Pemerintah daerah secara finansial 

harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak 

mungkin menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Realitas hubungan 

fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap 

proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya pendapatan asli 

daerah terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop 

dari pusat(Halim, 2001). 

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) 

kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan 

dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal 
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mungkin, oleh karena itu, pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan 

terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari 

derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara pendapatan asli daerah 

(PAD) dengan total penerimaan APBD- yang semakin 

meningkat(Zaenuddin,2006). 

Selama ini penerimaan daerah di kota/kabupatenwilayah Provinsi Jawa 

Barat masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber 

terbesar bagi penerimaan daerah itu mencerminkan ketergantungan daerah kepada 

pemerintah pusat masih sangat dominan. Jika dikaitkan dengan konsep otonomi 

daerah yang bertujuan supaya pemerintah daerah bisa meningkatkan kemandirian 

daerah dalam membiayai pemerintahannya tanpa ada campur tangan lagi dari 

pemerintah pusat, kota/kabupatenyang terdapat di wilayah Jawa Barat masih 

belum mampu untuk mewujudkan daerah yang otonom tersebut(Lugina,2012). 

Untuk dapat mewujudkan tingkat kemandirian daerah yang tinggi, 

pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah daerah harus lebih 

dominan dibandingkan dengan penerimaan yang lainnya seperti dana transfer dari 

pemerintah pusat dan deviden yang diteriman dari hasil penyertaan modal daerah 

atau investasi daerah. Akan tetapi pada kenyataannya pendapatan asli daerah 

masih sangat kecil kontribusinya bila dibandingkan dengan sumber penerimaan 

lainnya, terutama penerimaan daerah yang berupa bantuan dari pemerintah pusat 

yaitu dana transfer. Dapat dilihat dari tabel 1.1dibawah yang menggambarkan 
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realisasi penerimaan daerah kota/kabupatendi wilayah Provinsi Jawa Barat 

periode 2011-2012(Usman,2010). 

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Daerah 

Kota/kabupatendi Wilayah Provinsi Jawa Barat 2011-2012 

Ket : 

PAD, TPP, IPD (Dalam Jutaan Rupiah) 

PE (Dalam Rasio) 

Kota/Kabupaten 
2011 2012 

PAD TPP IPD PE PAD TPP IPD PE 

Kab. Bandung 291062 1511351 20 0,101 366316 1954099 16500 0,101 

Kab. Bekasi 599070 1157037 17188 0,098 801852 1450931 24000 0,183 

Kab. Bogor 685121 1781177 8494 0,108 1048230 2048587 48900 0,138 

Kab. Ciamis 58900 1123613 6000 0,097 87711 1353385 9200 0,087 

Kab. Cianjur 147346 1171748 2000 0,020 215802 7953 6500 0,031 

Kab. Cirebon 193843 1472402 4000 0,086 229992 1327558 3000 0,141 

Kab. Garut 122418 1396358 9900 0,093 184269 2145525 10950 0,151 

Kab. Indramayu 144553 1112478 8324 -0,019 164671 1341524 4750 0,174 

Kab. Karawang 378630 1201893 9189 0,096 658597 1413869 16100 0,000 

Kab. Kuningan 82917 862737 12324 0,085 97605 1038402 2700 -0,037 

Kab. Majalengka 86579 981620 3500 -0,117 103740 1275448 29810 0,297 

Kab. Purwakarta 111690 623943 3000 0,083 151567 792542 9500 0,077 

Kab. Subang 94181 1003141 2300 0,006 120872 1183988 3000 0,008 

Kab. Sukabumi 151825 1249793 5500 0,614 185190 1481897 3600 0,078 

Kab. Sumedang 139823 974499 1500 0,046 161995 1239295 1800 0,022 

Kab. Tasikmalaya 51160 1043973 750 0,462 60970 1281237 1800 0,082 

Kota Bandung 833254 1406734 12500 0,154 1005836 1806832 31000 0,008 

Kota Bekasi 568344 960002 14838 0,167 730735 1216694 33000 0,135 

Kota Bogor 230449 602216 26377 0,100 300932 741642 47208 0,268 

Kota Cirebon 120130 533161 1000 0,000 149489 653010 3400 0,169 

Kota Depok 282747 679024 7981 0,173 474705 815919 600 0,265 

Kota Sukabumi 116473 407221 500 0,200 148387 485128 1500 0,228 

Kota Tasikmalaya 110369 574424 750 0,070 131225 939214 1112 0,293 

Kota Cimahi 116677 422164 4000 0,025 144540 541183 5150 0,015 

Kota Banjar 45952 308268 1000 0,075 54684 362717 800 0,175 

Kab. Bandung 

Barat 
94606 809660 5000 0,084 111057 877255 4500 0,031 
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Rata-rata 225312 975794 6459 0,112 303499 1145224 12322 0,120 

Sumber :Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kota/kabupatendi Wilayah Provinsi 

Jawa Barat Tahun Anggaran 2011-2012 

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa dari tahun 2011-2012 

mengenai pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat mengalami 

peningkatan. Peningkatan transfer pemerintah daerah menunjukan bahwa masing 

kurangnya kemandirian suatu daerah.Meskipun jumlah penerimaan asli daerah 

saja tidak cukup untuk menunjukan tingkat kemandirian daerah.Pada 

kenyataannya dapat dilihat dari tabel di atas meskipun jumlah pendapatan asli 

daerah setiap periode mengalami kenaikan akan tetapi jumlah kontribusinya masih 

sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penerimaan dari sumber lainnya 

terutama dari bantuan pemerintah pusat dalam bentuk transfer pemerintah 

pusat(Lugina,2012). Sedangkan investasi pemerintah daerah dibeberapa 

kota/kabupatenmasih menunjukan adanya penurunan nilai penyertaan modal dari 

pemerintah daerah. Begitupun dengan nilai pertumbuhan ekonomi menunjukan 

masih terdapatnya beberapa daerah yang pertumbuhan ekonominya masih rendah 

bahkan bernilai negatif yang menunjukan kurang berkembangnya daerah tersebut. 

Artinya, jika dilihat dari tabel di atas menggambarkan bahwa belum maksimalnya 

kinerja pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran 

danpertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan 

dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan 

komunikasi intensif dan dana operasional disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) 
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mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kota/kabupaten, 

diatur sebagai berikut: 

a. di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) 

dikelompokkan padan kemampuan keuangan daerah tinggi; 

b. antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan 

Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan 

pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan 

c. di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan 

pada kemampuan keuangan daerah rendah. 

Berdasarkan klasifikasi oleh peraturan pemerintah dalam negeri tersebut 

maka pemerintah kota/kabupatendi Wilayah Provinsi Jawa Baratdapat 

digolongkan menjadi tiga bagian berdasarkan tingkat kemampuan keuangan 

daerahnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 
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Pengelompokan Kota/kabupatendi Wilayah Provinsi Jawa 

BaratBerdasarkan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerahnya Menurut 

Permendagri No 22 Tahun 2007 Pasal 5 Ayat (2) 

No. Tingkat 

Kemampuan 

Keuangan Daerah 

Klasifikasi Kota/kabupatendi 

Jawa Barat 

1. Tinggi > Rp.400.000.000.000,00 Kab. Bekasi 

Kab. Bogor 

Kota Bandung 

Kota Bekasi 

2. Sedang Rp.200.000.000.000,00 -

Rp. 400.000.000.000,00 

Kab. Bandung 

Kab. Karawang 

Kota Depok  

Kota Bogor 

3. Rendah < Rp.200.000.000.000,00 Kab. Ciamis 

Kab. Cianjur 

Kab. Cirebon 

Kab. Garut 

Kab. 

IndramayuKab. 

Kuningan 

 Kab. Majalengka 

Kab. Purwakarta 

Kab. Subang 

Kab. Sukabumi 

Kab. Sumedang 

Kab. Tasikmalaya  

Kota Cirebon 

Kota Sukabumi 

Kota Tasikmalaya 

Kota Cimahi 

Kota Banjar 

Kab. Bandung Barat 

Sumber :Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kota/kabupatendi Wilayah 

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011-2012 

Dari tabel di atas menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah 

kota/kabupatenyang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat periode 2011-2012,  

dapat dilihat ternyata tingkat kemampuan kota/kabupatenyang ada di wilayah 
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Provinsi Jawa Barat sebagian besar berada dalam posisi yang rendah, hanya ada 

tiga kota/kabupatenyang berada dalam posisi sedang dan tiga kota/kabupatenyang 

berada dalam posisi tinggi. Dari pengklasifikasian tersebut ternyata pada 

umumnya kota/kabupatenyang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat masih belum 

mampu untuk berjalan baik dengan mengandalkan penerimaan daerah yang 

bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat mencerminkan tingkat 

kemandirian daerah. 

Gambaran tingkat kemandirian daerah dapat terlihat dari nilai rasio derajat 

fiskal kemandirian daerah pada tabel 1.3 sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Rasio Derajat Fiskal Kemandirian Daerah 

Kota/Kabupaten 
2011 2012 

DKFD DKFD 

Kab. Bandung 0,161 0,157 

Kab. Bekasi 0,338 0,352 

Kab. Bogor 0,277 0,333 

Kab. Ciamis 0,050 0,060 

Kab. Cianjur 0,112 0,937 

Kab. Cirebon 0,116 0,147 

Kab. Garut 0,080 0,079 

Kab. Indramayu 0,114 0,109 

Kab. Karawang 0,238 0,315 

Kab. Kuningan 0,087 0,086 

Kab. Majalengka 0,081 0,074 

Kab. Purwakarta 0,151 0,159 

Kab. Subang 0,086 0,092 

Kab. Sukabumi 0,108 0,111 

Kab. Sumedang 0,125 0,115 

Kab. Tasikmalaya 0,047 0,045 

Kota Bandung 0,370 0,354 

Kota Bekasi 0,368 0,369 

Kota Bogor 0,268 0,276 
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Kota Cirebon 0,184 0,185 

Kota Depok 0,292 0,368 

Kota Sukabumi 0,222 0,234 

Kota Tasikmalaya 0,161 0,122 

Kota Cimahi 0,215 0,209 

Kota Banjar 0,129 0,131 

Kab. Bandung Barat 0,104 0,112 

Rata-rata 0,172 0,213 

Sumber :Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran 

Kota/kabupatendi Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 

2011-2012 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa nilai rasio derajat fiskal 

kemandirian daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat masih rendah, bahkan 

di beberapa kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat masih menunjukan adanya 

penurunan nilai rasio derajat fiskal kemandirian daerah kota/kabupaten di Provinsi 

Jawa Barat yang menggambarkan bahwa adanya penurunan tingkat kemandirian 

suatu daerah, yang berarti masih rendahnya kemandirian suatu daerah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud meneliti lebih jauh 

mengenai beberapa faktor diantaranya yaitu pendapatan asli daerah, transfer 

pemerintah pusat, investasi pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap tingkat kemandirian suatu daerah. Maka peneliti mengajukan judul 

sebagai berikut : 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Investasi 

Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian 

Daerah” 

(Studi Empiris Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah 

pusat, investasi pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomiterhadap 

kemandirian daerah baik secara parsial dan secara simultan. 

2. Berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah 

pusat, investasi pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap kemandirian daerah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, transfer 

pemerintah pusat, investasi pemerintah daerah, dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemandirian daerah baik secara parsial dan secara 

simultan. 

2. Mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, transfer 

pemerintah pusat, investasi pemerintah daerah, dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemandirian daerah baik secara parsial dan secara 

simultan. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Dengan dibuatnya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun 

informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait untuk 
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dijadikan referensi serta masukan bagi dinas pendapatan derah 

Kota/kabupatenyang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat 

1.4.2 Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi 

serta masukan atas pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi, 

khususnya mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik terutama dalam bahsan 

tentang sumber-sumber penerimaan daerah dan kemandirian daerah itu sendiri. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap laporan keuangan daerah 

Kota/kabupatenyang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode 2008-

2012.Adapun penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2014 hingga 

penelitian selesai dilaksanakan. 


