
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Reformasi yang terjadi pada bidang politik mulai merambah pada bidang 

keuangan negara. Hal ini diindikasikan dengan telah diterbitkannya Undang-

undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004) menjadi 

babak baru terkait dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah.  

Dengan diterbitkannya Undang-undang tersebut, maka pengelolaan 

keuangan negara atau daerah ini harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. 

Otonomi Daerah meski telah diberlakukan efektif sejak tahun 2000, 

namun kini masih memperlihatkan kondisi yang sangat fenomenal, diantaranya 

terbatasnya kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Sementara pertumbuhan kebutuhan belanja di daerah di berbagai 

sektor, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang sangat tajam.  

 

 



 

 

Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota 

berlomba menggali sumber PAD, satu diantaranya adalah dari Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor yang dianggap paling potensial dan menjadi andalan Daerah. 

Namun, pengaturan jenis pajak tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan bagi 

hasil yang mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan proporsionalitas, 

sehingga struktur pendapatan daerah tetap labil jika dibandingkan dengan 

besarnya kebutuhan belanja. 

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah memiliki kewajiban dalam rangka pengelolaan keuangan. Pertama, 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Kedua, menyelenggarakan 

akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana. Termasuk 

didalamnya transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung 

jawabnya. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memberikan pernyataan 

bahwa pengelolaan APBN atau APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi 

sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak 

reformasi. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah merupakan 

kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi 

pemerintahan yang sesungguhnya (Abdul Halim, 2004;1). 



 

 

Era reformasi ditandai dengan pergantian pemerintahan dari Orde Baru 

kepada Orde Reformasi pada Tahun 1998. Dalam manajemen keuangan daerah, 

reformasi ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah (Abdul Halim, 2004;3). 

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam 

pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya 

yang memiliki kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan 

pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan 

sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan 

sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana 

desentralisasi secara transparansi, ekonomis, efisiensi, efektif, dan akuntabel. 

Tujuan otonomi daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan 

pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, 

pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, 

serta antara daerah. 

Beberapa peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam 

rangka merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah (Abdul Halim, 2004;3) : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta 

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 



 

 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, manajemen keuangan daerah 

memiliki karakteristik (Abdul Halim, 2004;3), yaitu: 

1. Pengertian Daerah adalah Provinsi dan Kota atau Kabupaten. Istilah 

Pemerintah Daerah Tingkat I dan II,  juga Kotamadya tidak lagi digunakan, 

2. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat 

lainnya. Pemerintah Daerah ini adalah Badan Eksekutif, sedangkan Badan 

Legislatif di Daerah adalah DPRD (pasal 14 Undang-undang No. 32 Tahun 

2004). Terdapat pemisahan antara Legislatif dan Eksekutif, 

3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(pasal 5 PP No. 108 Tahun 2000), 

4. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tentang anggaran terdiri dari: 

a. Laporan Perhitungan APBD, 

b. Nota Perhitungan APBD, 

c. Laporan Arus Kas, 

d. Neraca Daerah, 

5. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos Pendapatan (yang menunjukkan 

hak Pemerintah Daerah), tetapi masuk dalam pos Penerimaan (yang belum 

tentu menjadi hak Pemerintah Daerah), 



 

 

6. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD di samping 

Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD, 

7. Indikator kinerja Pemerintah Daerah mencakup: 

a. Perbandingan antara anggaran dan realisasi, 

b. Perbandingan antara standar biaya dan realisasi, 

c. Target dan persentase fisik proyek, 

8. Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang 

bentuknya adalah Laporan Perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan 

mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah apabila 2 kali 

ditolak oleh DPRD,  

9. Digunakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Terdapat perubahan yang mendasar dalam pengelolaan Anggaran Daerah 

(APBD) yaitu adanya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih 

besar dalam pengelolaan anggaran. Secara umum terdapat enam pergeseran dalam 

pengelolaan Anggaran Daerah (Abdul Halim, 2004;4) yaitu : 

1. Dari vertical accountability menjadi horizontal accountability 

Sebelum reformasi keuangan Daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan 

Anggaran Daerah ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya 

reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD. 

2. Dari traditional budget menjadi performance budget 

Reformasi keuangan Daerah menuntut penyusunan anggaran dengan 

pendekatan atau sistem anggaran kinerja, dengan penekanan 

pertanggungjawaban tidak sekedar pada input tetapi juga pada output atau 

outcome. 



 

 

3. Dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan 

serta kinerja. 

4. Lebih menerapkan konsep value for money 

Penerapan konsep value for money lebih dikenal dengan konsep 3E 

(Ekonomis, Efektif, dan Efisiensi). 

5. Penerapan konsep pusat pertanggungjawaban 

Penerapan pusat pertanggungjawaban dilakukan melalui antara lain 

diperlakukannya Dinas Pendapatan sebagai Pusat Pendapatan (Revenue 

Center), bagian keuangan diperlakukan sebagai Pusat Biaya (Expense Center), 

dan BUMD diperlakukan sebagai Pusat Laba (Profit Center). 

6. Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan 

Di era reformasi keuangan Daerah, sistem pencatatan yang digunakan adalah 

sistem ganda (double entry system) dengan dasar pencatatan atas dasar kas 

modifikasian (modified cash basis) yang mengarah pada basis akrual. 

Di dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 ditegaskan 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 Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak. 

Di samping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki 

sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman 

daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan 

semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 



 

 

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diarahkan dapat 

mencapai tujuannya dan diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik 

(good). Good Governance dapat dipandang sebagai suatu sistem, proses dan 

struktur organisasi untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan kearah 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas publik. 

Pendapatan Pemerintah Daerah dari sektor pajak dan bagi hasil pajak 

diharapkan dapat memberikan sinyal positif untuk membangun opini publik, 

bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki pendapatan dari sektor pajak dan bagi 

hasil pajak yang tinggi memiliki kemampuan untuk melangsungkan hidupnya 

lebih baik, karena kedua komponen tersebut merupakan porsi besar dalam 

Pendapatan Pemerintahan Daerah. 

Pajak Daerah merupakan komponen dalam Pendapatan Asli Daerah 

sedangkan Bagi Hasil Pajak merupakan komponen dalam Dana Perimbangan, 

sehingga Pergerakan (kenaikan atau penurunan) dalam kedua komponen tersebut 

diharapkan dapat mewakili kedua pos pendapatan daerah tersebut. 

Sebelumnya, dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Realisasi Belanja Publik pada Pemerintah 

Daerah Kota Bandung” telah dilakukan penelitian oleh Dani Sutrisna dengan  

NRP 01.04.328 di Universitas Widyatama. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

adalah: 

- Waktu Penelitian :  Penelitian terdahulu dilakukan pada bulan Juli 2008 

sampai dengan November 2008. 



 

 

- Tempat Penelitian :  Tempat penelitian terdahulu adalah pada Bagian 

Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung Jl. Wastu 

Kencana No. 2. 

- Objek Penelitian :   Kantor Pemerintahan Kota Bandung. 

- Hasil Penelitian : Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara 

simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil 

Pajak terhadap Realisasi Belanja Publik. Hasil analisis 

korelasi menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi 

atau nilai r adalah 0,983.  

 

Berdasarkan uraian dan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian dengan topik : 

“PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN 

BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA PUBLIK.” 

(Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Publik. 

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Publik. 



 

 

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil 

Pajak terhadap Belanja Publik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan untuk menjawab 

masalah-masalah yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja 

Publik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja 

Publik. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi 

Hasil Pajak terhadap Belanja Publik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Data dan informasi serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya: 

1. Penulis secara Pribadi 

Penelitian ini akan memperkaya ilmu dan pengetahuan penulis serta dapat 

mengasah cara berfikir dan menganalisis suatu persoalan pada bidang 

konsentrasi yang sedang penulis geluti sekarang ini, yaitu mengenai Akuntansi 

Pemerintahan. 

 

 



 

 

2. Pemerintah Daerah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk 

melakukan evaluasi kebijakan baik terhadap pendapatan yang akan diterima 

maupun terhadap belanja yang akan dikeluarkan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan informasi dan referensi yang terdapat di dalam penelitian ini dapat 

dipergunakan bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji mengenai 

Akuntansi Pemerintahan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Anggaran publik atau anggaran pemerintah memainkan peranan penting 

dalam pembangunan suatu negara. Secara teoritis anggaran Pemerintah 

memainkan 3 fungsi utama, yaitu : Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas. 

Dalam fungsi alokasi ini, anggaran pemerintah berperan dalam pengalokasian 

anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang 

pada akhirnya juga dalam rangka pelayanan publik. Hal ini merupakan fungsi 

dasar yang melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pemerataan 

pendapatan, pembiayaan maupun belanja (Indra Bastian, 2004;249). 

 Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian pembangunan di suatu negara, 

diperlukan prioritas pembangunan sesuai dengan ketersediaan pendanaan dan 

kebutuhan pembangunan. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa alokasi 



 

 

anggaran pemerintah seyogyanya berorientasi pada urutan prioritas pembangunan 

yang dimaksud.  

 Namun, untuk dapat mengoptimalkan pencapaian pembangunan, 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan dan belanja 

perlu diiringi dengan konsistensi alokasi anggaran terhadap prioritas 

pembangunan. 

 Hubungan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah 

dilakukan dengan memberikan kebebasan Kepala Daerah untuk melaksanakan 

fungsinya secara efektif untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu mendapat 

dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang 

sah. 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 

2004;67). 

 Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 

1. Hasil Pajak Daerah, 

2. Hasil Retribusi Daerah, 

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Lainnya yang dipisahkan, 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 



 

 

Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan, antara lain: bagian laba, dividen, dan penjualan saham 

milik daerah. Sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain 

hasil penjualan aset daerah dan jasa giro. PAD merupakan komponen pendapatan 

yang Pemerintah Daerah peroleh sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh 

Daerah. 

Komponen lain pendapatan daerah yaitu dana perimbangan atau transfer. 

Transfer dari Pemerintah Pusat penting untuk Pemerintah Daerah dalam menjaga 

atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. 

Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan 

ekonomi daerah. Selain itu, tujuan dari transfer adalah mengurangi kesenjangan 

keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, 

mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan 

stabilitas aktivitas pelayanan publik di Daerah. 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini 

ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (Abdul Halim, 2004;69). 

Dana Perimbangan terdiri dari : 

1. Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak, yang meliputi : 

a. Bagi Hasil Pajak 

b. Bagi Hasil Bukan Pajak 

 



 

 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi (untuk 

Kabupaten/Kota). 

Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang 

didasarkan atas Daerah penghasil (by Origin), bagi hasil pajak meliputi bagi hasil 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, mulai Tahun 2001 daerah 

memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, yaitu PPh 

karyawan (pasal 21) serta PPh Pasal 25 orang pribadi. 

Ketiga jenis dana perimbangan di atas merupakan sumber pembayaran 

pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut mengisi 

dan melengkapi.  

Dalam konsep anggaran berimbang Pemerintah Daerah diharuskan 

menyerahkan anggarannya kepada legislatif sebelum tahun fiskal berjalan, 

pemerintah Daerah dapat melakukan smoothing terhadap pengeluaran-

pengeluarannya karena memang tidak ada aturan yang efektif dapat mencegahnya. 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang 

bersangkutan (Abdul Halim, 2004;70). 

 

 



 

 

Belanja Daerah terdiri dari : 

1. Belanja Aparatur Daerah 

2. Belanja Pelayanan Publik 

3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 

4. Belanja Tidak Tersangka 

Pada Tahun 2005, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan 

perubahan format belanja. Perubahan format belanja ini dilandasi oleh Undang-

undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan yang dimaksud 

adalah dengan menjalankan sistem penganggaran yang terpadu (unified budget) 

yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja 

pembangunan yang sebelumnya dipisahkan. Perubahan ini dimaksudkan untuk 

menyesuaikan dengan klasifikasi internasional serta meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan belanja. 

Dalam melaksanakan perubahan format dan struktur belanja, beberapa 

karakteristik belanja berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan 

struktur belanja yang baru antara lain: 

Pertama, dalam format dan struktur yang baru, belanja negara tetap 

dipisahkan antara belanja Pemerintah Daerah yang berlaku selama ini tidak dapat 

diklasifikasikan ke dalam salah satu pos belanja negara, sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang No. 17 Tahun 2003. 

Kedua, semua pengeluaran yang sifatnya bantuan atau subsidi dalam 

format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai subsidi. 



 

 

Ketiga, semua pengeluaran yang selama ini mengandung nama lain-lain 

yang tersebar dihampir semua pos belanja, dalam format baru diklasifikasikan 

sebagai belanja lain-lain. 

Sejalan dengan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di 

sektor publik, agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai pemanfaatan dan 

kegunaannya bagi masyarakat. 

Diduga, bahwa masing-masing komponen pendapatan saling 

mempengaruhi komponen belanja, melihat anggaran pendapatan yang diterima 

dengan pengalokasian terhadap belanja yang merupakan penyaluran berdasarkan 

prioritas kebutuhan. Berdasarkan uraian pemikiran di atas, maka di bawah ini 

merupakan bagan kerangka pemikiran penelitian ini : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan 

Daerah 

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan  

Pendapatan Pajak 

Daerah 

Pendapatan Bagi Hasil 

Pajak 

Belanja Publik 

Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah 

dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

terhadap Belanja Publik 



 

 

1.5.2 Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi masalah serta kerangka pemikiran yang telah 

disebutkan sebelumnya maka penyusun dalam penelitian ini mengajukan dugaan 

awal atau hipotesis: 

1. Pendapatan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja 

Publik. 

2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Belanja Publik. 

3. Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak secara simultan 

berpengaruh positif terhadap Belanja Publik. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moh. Nazir (2003,54) 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. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini 

penulis akan melakukan pengamatan secara seksama terhadap aspek-aspek 

tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 



 

 

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil sampel berupa Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari 

Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007. Data yang diperoleh terdiri dari data 

primer dan data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan 

penelitian ini. Untuk keperluan pengujian diperlukan langkah-langkah yang akan 

dimulai dari teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan analisis data. 

 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data adalah dengan menggunakan : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara mengadakan penyelidikan dan pengamatan langsung terhadap subyek 

penelitian. Dimana metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode 

studi kasus. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh data 

yang akurat dengan wawancara, observasi, dan pengumpulan data kuantitatif. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara mempelajari buku-buku, catatan-catatan kuliah dan dokumen-

dokumen yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6.2 Operasional Variabel 

Sesuai dengan judul yang dipilih, yaitu “Pengaruh Pendapatan Pajak 

Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Publik” maka, terdapat 

tiga variabel yang akan di analisis, yaitu : 

1. Pendapatan Pajak Daerah sebagai variabel independen (X1), yaitu variabel 

bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai variabel independen (X2), yaitu variabel 

bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. 

3. Belanja Publik sebagai variabel dependen (Y), yaitu variabel terikat yang 

dipengaruhi oleh variabel independen. 

 

1.6.3 Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

korelasi dan regresi ganda. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Korelasi 

merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, 

sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.  

 Melalui analisis regresi maka variabel dependen dapat diprediksi melalui 

variabel independen. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisa : 

1. Mendapatkan data yang diperlukan yang berasal dari Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bandung. 



 

 

2. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

korelasi dan regresi ganda untuk mengetahui besarnya pengaruh antar 

variabel. 

3. Melakukan rancangan pengujian statistik 

4. Penarikan kesimpulan 

  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data guna mendukung penulisan skripsi ini, penulis 

melakukan penelitian dengan mengumpulkan data primer pada Kantor Pemerintah 

Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17 Kabupaten Bandung. Waktu 

penelitian dilakukan mulai Februari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


