
 
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 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

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. 

 Fenomena yang terkait sehubungan dengan pengelolaan keuangan negara atau 

daerah adalah pengalokasian pendapatan yang diterima untuk dapat dimaksimalkan 

penggunaannya agar menjadi belanja yang efektif dan efisien. 

 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, asset, utang dan ekuitas dana, termasuk di dalamnya transaksi pendapatan 

dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya. 
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Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik 

yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang 

me”reformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 

2004, 1). 

 Era reformasi ditandai dengan pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke 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 di tangan Pemerintah 

Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik 

dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, 

efektif, dan akuntabel. 

 Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 

kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan 

pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. 

 Di dalam UU No. 25/1999 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. 

 Selain dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber 

pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun 
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lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

 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 Pemerintah 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. 

 Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu 

terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelengaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus 

seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak daerah harus menjadi bagian 

sumber keuangan terbesar, yang di dukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat 

dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila di dukung  dengan sumber-sumber pembiayaan yang 

memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk 

meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. 

Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, bukan hanya semata di ukur dari jumlah PAD yang dapat dicapai tetapi lebih 

dari itu yaitu sejauhmana pajak daerah dapat berperan mengatur perekonomian 

masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerah.  

   Adapun belanja, yaitu: semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun 

anggaran tertentu yang menjadi beban daerah dan dirinci melalui pengeluaran atau 

belanja rutin berdasarkan ayat pengeluaran ditambah belanja operasional pemeliharaan 

sarana prasarana umum daerah. Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih 

lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah sehingga dapat berpengaruh secara 

langsung terhadap pendapatan daerah pada kebanyakan kabupaten/kota. Pada umumnya 

kabupaten/kota memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan 

oleh pemerintah. Bantuan dari Pemerintah Pusat Propinsi secara bertahap akan selalu 

dikurangi setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dihapus seluruhnya. Hal ini secara 

langsung akan mempengaruhi kelangsungan penyelenggaraan pemerintah daerah, 

sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat judul skripsi yang berhubungan 

dengan judul skripsi yang penulis tentukan, yaitu skripsi dengan topik “Hubungan 

antara Pendapatan Daerah dengan Besarnya Belanja Pembangunan Daerah “, 

yang disusun oleh Linda Qodariah pada tahun 2005, Universitas Widyatama. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah mempunyai hubungan yang 

positif dengan Belanja Pembangunan Daerah. Hasil analisis korelasi menunjukkan 

bahwa nilai koefisien korelasi atau nilai r adalah 0,87. Ini menunjukkan arti bahwa 

diantara variabel independen dan variabel dependen terdapat hubungan yang kuat dan 

mempunyai hubungan yang sifatnya searah.  
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 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan pendekatan studi kasus terhadap Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penelitian 

ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empirik mengenai besarnya pengaruh 

Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Publik 

Pemerintah Daerah Kota Bandung. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul : 

“PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH & PENDAPATAN BAGI 

HASIL PAJAK TERHADAP REALISASI BELANJA PUBLIK PADA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Realisasi Belanja Publik.  

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Realisasi Belanja 

Publik. 

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

secara bersama-sama terhadap Realisasi Belanja Publik.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Realisasi Belanja Publik. 

2. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap Realisasi Belanja Publik. 
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3. Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak secara 

bersama-sama terhadap Realisasi Belanja Publik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Data dan informasi serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi: 

1. Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi sektor 

publik terutama menyangkut masalah pendapatan dan belanja pemerintah daerah, 

selain itu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

2. Pemerintah Daerah 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah, khususnya 

pemerintah daerah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi kebijakan baik 

terhadap pendapatan yang akan diterima maupun terhadap belanja yang akan 

dikeluarkan. 

3. Pihak lain 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi yang berminat mempelajari penerapan 

penelitian ini dan dapat dipakai sebagai bahan pembanding dan pengkajian untuk 

pihak lain yang memerlukan. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

 Tujuan pembentukan otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk 
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memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu untuk menciptakan persaingan yang 

sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan 

tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber 

keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan 

pembangunan di daerahnya melalui pendapatan daerah. 

 Pajak merupakan sumber pemasukan yang paling besar bagi negara. Oleh karena 

itu pajak diusahakan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan negara dalam 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai pungutan rakyat kepada negara yang 

dapat dipaksakan, sehingga jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan dikenakannya 

sanksi-sanksi baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Berikut ini disajikan 

beberapa pengertian pajak menurut para ahli : 

 Menurut P. J. A. Adriani, seperti dikutip Mohammad Zain (2003, 10):  

        Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

 

 Menurut Rochmat Soemitro, seperti dikutip Mohammad Zain (2003, 11):  

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan 

sumber utama untuk membiayai public investment.”  

 
 Menurut Sommerfeld Ray M., dkk, seperti dikutip Mohammad Zain (2003, 11): 

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, 
bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung 
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dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 
menjalankan pemerintahan. 

 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib 

dibayar oleh setiap warga negara kepada negara namun tidak ada jasa balik, sebagai 

gantinya pemerintah memberikan jasa umum kepada semua warga negara termasuk 

mereka yang tidak membayar pajak dalam bentuk fasilitas umum. 

 Demikian pula Pemerintah Daerah menempatkan pajak daerah untuk dijadikan 

tumpuan utama sumber pembiayaan otonomi daerah. Pajak daerah menurut UU No. 34 

Tahun 2000, didefinisikan sebagai berikut: 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan 
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah. 

 

 Adanya Undang-undang No. 34 Tahun 2000 sebagai pengganti dari undang-

undang sebelumnya yaitu Undang-undang N0. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah bertujuan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang 

memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus menetapkan pengaturan untuk 

menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

 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. 
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 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 kepada 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. 

 Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 

1. Hasil pajak daerah; 

2. Hasil retribusi daerah; 

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan 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. 

 Komponen lain pendapatan daerah yaitu dana perimbangan atau transfer. 

Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan 
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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. Kelompok Pendapatan berupa Dana Perimbangan ini 

digolongkan menjadi 3 jenis pendapatan (untuk Propinsi) dan menjadi 4 jenis 

pendapatan (untuk Kabupaten/Kota), yakni: 

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

a. Bagi Hasil Pajak 

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 

2. Dana Alokasi Umum 

3. Dana Alokasi Khusus, yang meliputi: 

a. Dana Alokasi Khusus Reboisasi 

b. Dana Alokasi Khusus Nonreboisasi 

4. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Propinsi (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 (BPHTB). 

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), 

mulai TA 2001 Daerah memperoleh bagi hasil pajak dari Pajak Peghasilan (PPh) orang 
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pribadi (personal income tax), yaitu PPh Karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25/29 

orang pribadi. 

 Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

 Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan 

perubahan format belanja. Perubahan format belanja ini dilandasi oleh UU Nomor 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 (Anggito, 2005). 

 

 
  

Pendapatan  
  Daerah 

  

  Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan 

 

 

  

 

 

Gambar 1 
( Bagan Kerangka Pemikiran )  

 

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

Realisasi Belanja Publik 
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1.5.2 Hipotesis 

 Atas dasar kerangka pemikiran tersebut di atas, hipotesis yang diajukan penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Realisasi 

Belanja Publik. 

2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Realisasi Belanja Publik. 

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

berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Publik. 

 

1.6  Metode 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 2006. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data 

sekunder, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan penelitian ini. Untuk 
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keperluan pengujian diperlukan langkah-langkah yang akan dimulai dari teknik 

pengumpulan data, operasionalisasi variabel dan pengujian hipotesis. 

 

1.6.1  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Field Research (Penelitian Lapangan) 

 Dalam teknik penelitian lapangan penulis meninjau secara langsung 

objek penelitian untuk memperoleh data primer. Dimana metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah melalui metode studi kasus. Tujuan dari penelitian 

lapangan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat, dengan wawancara, 

observasi, dan pengumpulan data kuantitatif. 

2. Library Research (Studi Kepustakaan) 

 Merupakan suatu teknik penelitian yang mempelajari literatur-literatur 

yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan 

data-data sekunder yang dapat digunakan untuk pembanding. 

 

1.6.2  Operasionalisasi Variabel 

 Sesuai dengan judul skripsi yang telah dipilih, yaitu “Pengaruh Pendapatan 

Pajak Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Terhadap Realisasi Belanja Publik Pada 

Pemerintah Daerah Kota Bandung” maka, terdapat tiga variabel yang akan dianalisis, 

yaitu: 

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

yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain.  
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2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai variabel independen (X2), yaitu variabel 

bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain.  

3. Realisasi Belanja Publik sebagai variabel dependen (Y), yaitu variabel tidak 

bebas 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 

Kota 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. 
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1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah Daerah Kota Bandung yang 

khususnya dilakukan pada Bagian Keuangan yang  berlokasi di Jl. Wastukencana No 2, 

Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan Juli 2008 sampai dengan bulan 

November 2008. 
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