
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Peralihan masa orde baru ke reformasi memberikan perubahan terhadap 

pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah otonomi daerah 

yang merupakan reformasi sektor publik yang berlandaskan demokrasi. Dengan 

dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 

tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

yang sekarang telah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menyuburkan proses 

reformasi pada tingkat lokal dan memberi ruang gerak pada bidang politik, 

pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk 

kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di 

daerah. Hal ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah  untuk 

mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan prakarsa 

dan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan semangat demokrasi. 

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah mempunyai tujuan ganda. pertama, 

pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespons tuntutan 

masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, 

distribution of income, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, 
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otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian 

daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi 

perdagangan bebas (Mardiasmo, 2004: 25). Agar berhasilnya otonomi daerah 

harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik yang disertai adanya 

tuntutan demokratisasi salah satunya perubahan sistem keuangan. 

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan 

uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan 

konsep value of money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public 

accountability). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure 

atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2009: 21). 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat berdasarkan atas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan 

untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. 

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi didanai APBD. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan 

besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan 

perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, 

sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk 

memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai 

unit kerja. 
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Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (PP No. 71 Tahun 2010).  Sementara PP nomor 58 Tahun 2005, 

Menyatakan bahwa :  

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”  

Sedangkan menurut HALIM (2012:33) bahwa : 

“APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam 

bentuk target minimal dan biaya yang merupakan target maksimal untuk 

suatu periode anggaran”. 

Lahirnya partai politik yang sangat banyak jumlahnya setelah masa orde 

baru memunculkan berbagai permasalahan. Menurut Haris (2007: 86), bahwa: 

“Sementara itu, dari sisi yang sebaliknya dapat disaksikan bahwa dalam 

APBD-APBD tampak alokasi anggaran rutin (belanja tidak langsung) selalu 

lebih besar secara mencolok disbanding anggaran pembangunan (belanja 

langsung)”. 

Pembentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk 

mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang 

diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Adanya desentralisasi 
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keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola 

keuangan secara sendiri. (UU No. 33 Tahun 2004) Menyatakan bahwa:  

“Kebebasan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya secara 

efektif di sektor publik didukung dengan sumber-sumber keuangan yang 

berasal pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan”.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam 

menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan 

program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus 

dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang 

didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan 

begitu juga sebaliknya. 

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan beberapa faktor 

diantaranya jumlah penduduk, kemajuan industri, dan kekayaan alam. Semakin 

banyak jumlah penduduk suatu daerah maka semakin banyak pula penerimaan 

daerah yang berasal dari pajak. Begitu pula dengan banyaknya jumlah industri dan 

sumber daya alam (SDA) suatu daerah. 
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Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan 

penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu 

komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap 

penerimaan daerah secara keseluruhan. Menurut Haris (2007: 270), bahwa: 

“Terkait dengan pemberdayaan APBD dalam rangka kemandirian 

pembiayaan daerah adalah kewenangan perpajakan (taxing power), daerah 

yang sangat terbatas yang tercermin dari rendahnya kontribusi PAD 

terhadap APBD (rata-rata kurang dari 10%). Keadaan ini kurang 

mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah, di mana 

keterbatasan dana transfer dari pusat untuk membiayai kebutuhan 

daerahnya idealnya dapat ditutup oleh daerah dengan menyesuaikan basis 

pajak atau tariff pajak daerahnya. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila 

taxing power dari daerah diperbesar.” 

Menurut Haris (2007: 289) juga berpendapat bahwa bagi daerah PAD ini 

jelas sumber dana yang diperoleh berdasarkan innovasi dan kreasi pemerintah 

daerah yang “rajin” bersama DPRD mencari peluang-peluang baru sebagai sumer 

pemasukan kas daerah. Melalui perda-perda kini pemerintah daerah telah banyak 

membuat perda baru yang diharapkan dapat memperkuat posisi PAD. Apalagi 

bagi anggota dewan, PAD ini sangat penting, karena gaji pimpinan dan anggota 

DPRD sangat tergantung dari PAD yang didapat oleh daerah masing-masing. 

Semakin besar PAD yang diperoleh, semakin besar pula daerah pendapatan 

anggota dan pimpinan DPRD. Peningkatan yang diperoleh dari PAD mengalami 

pertambahan karena alokasi belanja tidak langsung cenderung digunakan untuk 

meningkatkan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tiap tahun terjadi 

kenaikan, dibandingkan untuk pengalokasian belanja tidak langsung lainnya. 

Dengan adanya kenaikan belanja pegawai mengorbankan komitmen pemerintah 
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untuk mensejahterakan rakyat yang tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan 

otonomi daerah. 

Dengan diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih 

mandiri termasuk dalam masalah keuangan. Seperti yang diketahui perbedaan 

geografis, luas dan kepadatan penduduk serta kemajuan industri dan kekayaan 

alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Daerah yang memiliki Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang kecil sangat sulit untuk berkembang dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat daerahnya. Menurut Maimunah (2006) kebijakan 

otonomi daerah kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat 

memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang transfer ke 

Pemerintah Daerah agar kebijakan otonomi daerah dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien.  

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk menadai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Tujuan dari pemberian DAU ini adalah pemerataan dengan memperhatikkan 

potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat 

pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 

rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. 
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 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: 

“ DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan 

pelayanan pada masyarakat. Peranan Dana Alokasi Umum terketak pada 

kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan 

dan potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah”. 

Tercapainya pemerataan atau mengisi fiskal gap sulit dilakukan karena dasar 

perhitungan fiskal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar 

pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum 

berdasarkan pada standar analisis belanja). Dana Alokasi Umum (DAU) 

merupakan sumber pendapatan penting bagi seluruh daerah dalam memenuhi 

belanjanya. DAU juga sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. 

Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut 

masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, 

ini menandakan bahwa daerah tersebut berjumlah mandiri, dan begitu juga 

sebaliknya. 

Haris (2007: 270) mengungkapkan bahwa dalam hal pelaksanaan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah sangat dirasakan permasalahan 

desentralisasi fiskal dibiarkan berjalan di depan, sedangkan proses yang lebih 

fundamental tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

belum selesai prosesnya. Pembiayaan yang seharusnyan mengikuti kewenangan 

yang diserahkan (money follows function) berjalan duluan, sehingga perhitungan 

DAU yang akan dialokasikan kepada daerah dihadapkan dengan gambaran jelas 

tentang besaran beban pelimpahan kewenangan yang diserahkan kepada daerah. 
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Menurut Haris (2007: 286) beberapa daerah mempersoalkan alokasi DAU 

yang sebagian besar diperuntukkan bagi gaji pegawai negeri yang kalau kita 

perhatikan dalam rumusan DAU tidak ada unsur pegawai. Akibatnya, sebagian 

besar daerah yang menerima limpahan pegawai pusat yang “didaerahkan” 

mengalami kekurangan dana untuk membayar gaji pegawai (terutama 2001). 

Sumber-sumber pendapatan daerah dominan diperoleh dan dipergunakan 

seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (DBH, DAU dan 

DAK) untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam bentuk 

realisasi belanja daerah. 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri 

dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang 

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

Belanja penyelanggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 

daerah yang mewujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, 

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan 

sistem jaminan sosial. 

Berdasarkan data BPS pada tahun 2011-2013, dapat dilihat dari data di 

bawah ini yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung: 
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Tabel 1-1 

Data Belanja Langsung dan Tidak Langsung  

TAHUN BELANJA LANGSUNG  

(Rp) 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

(Rp) 

2011 15.670.620.249 24.548.647.636 

2012 19.539.638.317 26.824.244.861 

2013 23.419.257.129 29.337.504.719 

    Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2011-2013 

 

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Barat dalam melakukan belanja daerah yaitu belanja langsung tidak 

sepenuhnya menggunakan pendapatan asli daerah melainkan juga mengandalkan 

dana transfer dari pusat, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Barat masih memiliki ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat 

dalam mengeluarkan dana untuk melakukan belanja daerah yaitu belanja 

langsung, selain itu data realisasi belanja langsung dan tidak langsung di atas 

menunjukkan bahwa dalam melakukan belanja daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat lebih banyak mengeluarkan dana untuk 

belanja tidak langsung sedangkan dana yang dikeluarkan Pemerintah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk belanja langsung sangat kecil. 

Anggaran belanja langsung seharusnya bisa lebih besar daripada anggaran 

belanja tidak langsung karena belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi 

secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan, belanja 

langsung adalah belanja untuk kepentingan publik sedangkan, belanja tidak 
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langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya 

program atau kegiatan. 

Penelitian sebelumnya telah banyak mengangkat permasalahan ini, seperti 

penelitian yang menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 

Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota 

di Jawa Tengah (Try Indraningrum 2011). Penelitian  lain menunjukan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal (Edwin, 2013: 80). sedangkan peneliti akan meneliti 

pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja langsung menggunakan data periode 

tahun 2011-2013 dengan mengambil sampel Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang 

relative berbeda luas daerah, kepadatan penduduk, serta kemanjuan industri dan 

kekayaan alam yang dimiliki. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/kota di 

Jawa Barat”. 
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1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, 

maka dapat diidentifikasikan suatu rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung. 

2. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja 

langsung. 

3. Apakah ada pengaruh pendapatan dana alokasi umum dan pendapatan 

asli daerah secara bersama-sama terhadap belanja langsung. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data maupun informasi 

yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi, kemudian dianalisis dan ditarik 

kesimpulan.  

Tujuan Penelitian : 

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dengan belanja langsung. 

2. Mengetahui pengaruh dana alokasi umum dengan belanja langsung. 

3. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum 

dengan belanja langsung. 

1.3 Kegunaan Penelitian 

Beberapa kegunaan dalam penelitian ini berupa kontribusi empiris, teori dan 

kebijakan, yaitu: 
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1. Bagi penulis 

diharapkan untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai 

masalah yang diteliti dibidang akuntansi pemerintahan, khususnya 

menganai desentralisasi fiskal. 

2. Bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah  

diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam hal penyusunan 

kebijakan di masa yang akan datang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

 diharapkan penelitian lebih lanjut pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan 

atau di Kabupaten/Kota pada provinsi lain. 

1.4  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis mengadakan penelitian dengan mengambil data pada Badan Pusat 

Statistik Jl PH. H. Mustofa No 43. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2014 sampai dengan januari 2015.  

 


