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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia, 

pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola 

sendiri pengelolaan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah 

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 Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. Sedangkan definisi dari otonomi daerahnya sendiri dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Mulai dari pemilihan kepala daerah, aparatur daerah, sampai dengan 

pengelolaan kekayaan alam dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya diatur 

dan diurus langsung oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Kebijakan 

otonomi daerah tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai wahana perbaikan 

kualitas layanan publik. Dengan pemerintahan yang terdesentralisasi pemerintah 

daerah dapat lebih dekat dengan masyarakatnya dan lebih memahami aspirasi 

serta kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan hak dan kewajiban daerah sendiri 

diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan 

dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang drumuskan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana 
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dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam 

pasal 1 butir (17), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan daya 

saing daerah yaitu dengan mengalokasikan dana untuk belanja modal daerah. 

Belanja modal yaitu belanja yang mengakibatkan penambahan kekayaan (aset) 

(Indra Bastian, 2003: 86). Adapun jenis belanja modal menurut PSAP No. 2 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagi ke dalam 6 

pos, yaitu: (1) Belanja Tanah, (2) Belanja Peralatan dan Mesin, (3) Belanja 

Gedung dan Bangunan, (4) Belanja Jalan, Irigasi dan Bangunan, (5) Belanja Aset 

Tetap Lainnya, (6) Belanja Aset Lainnya. 

Namun, fenomena yang ada selama ini belanja daerah cenderung 

dihabiskan untuk alokasi belanja rutin yang dinilai kurang produktif. Ditemukan 

pula fakta bahwa realisasi anggaran belanja modal pada APBD di akhir tahun 

seringkali di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. 

Hal ini menandakan adanya penyerapan belanja modal yang masih rendah.  

Pemerintah daerah seharusnya lebih pintar dalam mengalokasikan 

anggaran. Belanja daerah seperti belanja pegawai sebaiknya dikurangi dan 

dialokasikan untuk belanja modal yang lebih produktif dan berkelanjutan. Belanja 

pegawai dan belanja lain-lain bersifat konsumtif, sementara belanja modal serta 

belanja barang dan jasa bersifat investasi, baik investasi jangka pendek maupun 

jangka panjang. Pergeseran dari belanja yang bersifat konsumsi ke belanja yang 

bersifat investasi merupakan indikasi yang baik, karena belanja modal seperti 

belanja berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan 

penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja modal 

sangatlah penting karena dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. 

Dengan belanja modal yang semakin besar diharapkan semakin tinggi pula 
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produktivitas perekonomian. Namun untuk memenuhi belanja modal daerah 

tentunya harus ada alokasi anggaran yang dipersiapkan secara matang, dalam hal 

ini diperlukan dana yang tidak sedikit, diperlukan sumber-sumber pendapatan 

daerah yang memadai.  

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan 

daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan transfer Dana 

Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), 

transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi dan (3) Lain-lain 

Pendapatan yang Sah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling potensial 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber pendapatannya berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam kaitannya dengan 

pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang 

sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu 

daerah kepada pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar 

kecilnya PAD (Udin Rinaldi, 2012: 105). 

Namun, potensi keuangan setiap daerah biasanya berbeda, yang dapat 

berakibat pada kesenjangan pembangunan daerah. Maka, selain berasal dari PAD, 

pemerintah daerah juga tetap mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat 

salah satunya yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang 
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No.33 Tahun 2004). Dengan PAD dan DAU tersebut diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan belanja modal sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja 

Modal Daerah Kota Bandung.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka melalui 

penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab masalah dibawah ini : 

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum di Kota 

Bandung. 

2. Bagaimana Belanja Modal di Kota Bandung. 

3. Bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

terhadap Alokasi Belanja Modal Kota Bandung.  

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini. 

Sedangkan tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang 

dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum di Kota 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui Belanja Modal di Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal Kota Bandung.  
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1.4   Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai manfaat 

sebagai berikut, antara lain:  

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan mengenai masalah Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan pengaruhnya terhadap alokasi Belanja Modal  Daerah 

Kota Bandung. 

2. Bagi Pihak Lain  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, serta 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan objek penelitian yang sama. 

3. Bagi Instansi Pemerintahan Kota Bandung 

Diharapkan dapat menjadi tambahan masukan dan bahan petimbangan 

bagi Pemerintah Kota Bandung, yang berhubungan dengan PAD, DAU, 

dan Belanja Modal. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Pemerintahan Kota Bandung yaitu di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan 

Wastukencana No. 2 Bandung. 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2014 sampai dengan 

selesai. 

 

 


