
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik, khususnya di Indonesia semakin 

pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah 

daerah, kebijakan pemerintah tersebut dibuat berdasarkan pada pertimbangan 

bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonomi daerah yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat mengingat fungsi utama pemerintah daerah adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian pemerintah daerah 

diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di 

daerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan    yang    bertujuan    untuk    memenuhi     kebutuhan    masyarakat. 

Penyelengaraan pemerintah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

yang otonom dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, diantaranya peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah 

memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah 

secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan 

pemanfataan Sumber Daya Nasional, serta perimbangan keuangan daerah yang 

dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diimplementasikan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah yang merupakan revisi dari UU No 22 tahun 1999 dan 

undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, yang merupakan revisi dari UU No 25 tahun 1999.  

Agar pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan bagi 

warganya, maka otonomi yang diberikan hendaknya kondusif untuk pembangunan 

daerah itu sendiri, otonomi yang berwawasan pembangunan untuk kesejahteraan 

masyarakat memerlukan adanya pemahaman akan kebutuhan masyarakat tersebut 



akan menjadikan landasan berpikir pada cara mengoperasikan otonomi tersebut 

sehingga betul-betul mencapai sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas 

hidup masyarakat. 

 Telah ditetapkan Peraturan Menteri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang isinya mengatur keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertangungjawaban 

dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan   yang   

berhubungan   dengan   hak   dan   kewajiban   daerah   tersebut.  

Anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

tujuan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian 

anggaran pendapatan dan belanja harus mencerminkan potensi dan 

keanekaragaman daerah.  

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri 

dari uraian, yaitu : semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran 

tertentu yang menjadi hak atas daerah yang menjelaskan tentang jumlah anggaran 

dan realisasi dari Pendapatan Daerah : 

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2). Dana Perimbangan 

3). Lain-lain pendapatan yang sah 

Adapun belanja yaitu : semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun 

anggaran tertentu yang menjadi beban daerah dan dirinci melalui 

pengeluaran/belanja rutin berdasarkan ayat pengeluaran ditambah belanja 

operasional pemeliharaan sarana prasarana daerah. Adapun rincian belanja  terdiri 

dari: 

1).  Belanja Aparatur 

(1). Belanja Administrasi umum 

    (2). Belanja Operasi dan Pemeliharan 

    (3). Belanja Modal 



2).  Belanja Publik 

  (1). Belanja Administrasi umum 

     (2). Belanja Operasi dan Pemeliharaan 

        (3). Belanja Modal 

3).  Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 

4).  Belanja Tidak Tersangka 

Sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

No 59 tahun 2007 terdiri dari : 

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 (1). Hasil pajak daerah 

 (2). Hasil retribusi daerah 

 (3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

 (4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

2). Dana Perimbangan 

 (1). Dana bagi hasil 

 (2). Dana alokasi umum 

 (3). Dana alokasi khusus 

3). Lain-lain pendapatan yang sah 

 (1). Hibah  berasal  dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,badan    

          atau  lembaga  atau  organisasi  swasta  dalam  negeri, kelompok   

          masyarakat  atau perorangan dan lembaga  luar negeri yang tidak   

          mengikat.  

   (2). Dana   darurat   dari   pemerintah  dalam  rangka penanggulangan 

          korban atau kerusakan akibat bencana alam. 

   (3). Dana  bagi  hasil  pajak  dan propinsi kepada kabupaten dan  kota. 

   (4). Dana penyesuaian dan  dana   otonomi   khusus   yang ditetapkan  

         ditetapkan oleh pemerintah 

   (5). Bantuan keuangan  dari  propinsi  atau pemerintah daerah lainnya 

Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan 

pendapatan asli daerah sehingga akan berpengaruh secara langsung terhadap 

pendapatan daerah pada kebanyakan daerah kabupaten. Kebanyakan daerah 



kabupaten memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan 

dari pemerintah. Bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi secara 

bertahap akan dikurangi setiap tahunnya yang  akhirnya akan  dihapus  

seluruhnya. 

 Berikut ini akan ditampilkan data mengenai perkembangan pendapatan 

daerah dan belanja modal Kabupaten Kuningan selama 3 tahun terakhir dari tahun 

2004  sampai  dengan  tahun  2006  yang  dapat dilihat  dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 

   

Tabel 1.1 

Pendapatan daerah Kabupaten Kuningan 

Dari tahun anggaran 2004 s/d tahun 2006 

                                                                            (dalam Rupiah) 

NO TAHUN ANGGARAN JUMLAH 

1 2004 410.142.457.665.00 

2 2005 442.758.063.578,52 

3 2006 637.595.703.151,50 

Sumber : Bagian keuangan daerah Kabupaten Kuningan  

Berdasarkan tabel 1.1 diatas kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah 

Kabupaten Kunigan terus meningkat selama periode 2004 sampai dengan 2006. 

Jumlah pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah Kabupaten Kuningan terus 

meningkat, hal ini dapat menunjukan bahwa  kemampuan daerah  terus 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2 

Belanja Modal Daerah Kabupaten Kuningan 

Dari tahun anggaran 2004 s/d tahun 2006 

                                                                           (dalam rupiah) 

NO TAHUN ANGGARAN JUMLAH 

1 2004 28.766.195.910.00 

2 2005 37.002.494.458,00 

3 2006 98.221.117.411,00 

Sumber : Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan 

 

Demikian juga dengan belanja modal yang dalam hal ini dibiayai dari 

pendapatan daerah terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan 

daerah. Jumlah belanja modal yang terus meningkat dapat menunjukan bahwa 

keadaan daerah mengalami perkembangan. 

Dari uraian tersebut menunjukan bahwa ada kontribusi yang diberikan 

Pendapatan Daerah dengan besarnya Belanja Modal, dimana jika terjadi 

peningkatan pada pendapatan daerah dari tahun ketahun maka belanja modal pun 

akan  memperlihatkan perkembangan yang terus  meningkat   dari  tahun  ketahun. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengadakan penelitian tentang 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan terutama menitik beratkan pada 

hubungan besarnya Belanja Modal  dan bermaksud untuk menuangkan dalam 

skripsi yang berjudul “ Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Besarnya 

Belanja Modal.“ (Studi kasus  pada  Pemerintah  Kabupaten Kuningan) 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan  latar belakang penelitian di atas, maka penulis mencoba 

membuat pembahasan yang menitik beratkan pada masalah-masalah yang 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1). Bagaimana   penerapan   kebijakan pendapatan   daerah di Pemerintah 

Kabupaten Kuningan. 

2). Bagaimana  penerapan  kebijakan  belanja  modal  Pemerintah Kabupaten 

Kuningan.  

3).  Bagaimana kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja modal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

maksud serta tujuan penelitian ini adalah 

1). Untuk  mengetahui  penerapan  kebijakan  atas  pendapatan daerah pada  

belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. 

2). Untuk mengetahui penerapan kebijakan belanja modal pada  pemerintah     

Kabupaten Kuningan. 

3). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi  pendapatan daerah dengan 

besarnya belanja modal. 

   

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai  

kegunaan bagi semua pihak, antara lain : 

1). Untuk penulis, menambah wawasan mengenai masalah  pendapatan  

daerah dan hubungan dengan belanja modal. 

2). Untuk   pemerintah   daerah   Kabupaten   Kuningan,   bahan    masukan   

untuk mengevaluasi tata cara penerapan pos pendapatan dan biaya. 

3). Untuk   para   pembaca,  sebagai  informasi  yang berguna khususnya 

mengenai informasi yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintahan.  

 

 



1.5 Kerangka Pemikiran 

 Tujuan pembentukan otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan pemerintah didaerah dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan 

kegiatan khususnya pembangunan pemerintah daerah menyediakan dananya 

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

 Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah segala program dan 

kegiatan pemerintah dapat dilaksanakan karena merupakan suatu pemberian kuasa 

kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam 

batas tertentu. 

 Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD sebagai alat utama 

untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan 

merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang 

menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan keseharian daerah dan proyek 

pembangunan daerah dalam satu anggaran tertentu dan sumber penerimaan daerah 

dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil usaha 

lain yang sahguna menutupi pengeluaran tersebut. 

 Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah daerah harus 

memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena untuk pelaksanaan 

pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, salah satu sumber 

keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah adalah pendapatan daerah. 

 Sehubungan dengan pentingnya sumber keuangan tersebut, Gade (2002: 

120) telah menyatakan bahwa : 

 “ Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang 
berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan 
pajak dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari 
investasi, penerimaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam 
negeri serta hibah “ 

 Menurut penjelasan Undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 3 

menyatakan bahwa “ Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku “ 



 Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan 

yang berasal dari pemberian pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Pendapatan daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja/pengeluaran 

pembangunan daerah, karena pembangunan daerah tidak dapat terlaksana dengan 

baik apabila tidak didukung biaya yang cukup, oleh karena itu untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi 

pemenuhan tagihan-tagihan kepadanya dan melaksanakan keadilan sosial 

diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah dimana pengeluaran-pengeluaran 

daerah mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat 

dinilai dengan uang. 

 Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas perubahan-perubahan 

pendapatan daerah yang menitik beratkan pada kontribusinya terhadap besarnya 

belanja modal. Disini pendapatan daerah merupakan faktor yang sangat vital 

dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah terutama pelaksanaan 

pembangunan daerah. Dengan demikian maka daerah akan dapat 

menyelenggarakan roda pemerintahan secara lebih bebas, dalam artian 

penyelenggaraan pemerintah atas dasar inisiatif, keadaan dan kebutuhan daerah 

itu sendiri. 

  Jadi untuk dapat membiayai pembangunan daerah, pemerintah daerah 

harus dapat meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan cara meningkatkan 

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan 

demikian diharapkan dengan meningkatnya jumlah pendapatan daerah akan dapat 

meningkatkan besarnya belanja pembangunan daerah, sehingga pembangunan 

daerah dapat lebih ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.1 Penelitian sebelumnya  

Penelitian dengan judul serupa sebelumnya telah dilakukan oleh: 

1) Linda Qodariah dengan judul “Hubungan Antara Pendapatan Daerah 

Dengan Besarnya Belanja Pembangunan Daerah”. pada tahun 2005 yang 

merupakan mahasiswa dari Universitas Widyatama. Perbedaan penulisan 

sekarang dengan penulisan sebelumnya terletak pada objek penelitian, 

untuk penulisan yang sebelumnya penelitian dilakukan pada Pemerintah  

Kabupaten Ciamis sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada 

pemerintah  Kabupaten Kuningan dan juga terletak pada pembahasan 

judul, untuk penulisan sebelumnya penelitian ditekankan pada Belanja 

Pembangunan sedangkan penelitian sekarang ditekankan pada Belanja 

Modal.  

2) Mochamad Gamaludin dengan judul “Kontribusi Pendapatan Asli 

Daerah Pada Besarnya Belanja Pembangunan”. Pada tahun 2007 yang 

merupakan mahasiswa dari Universitas Widyatama. Perbedaan penulisan 

sekarang dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, 

untuk penulisan sebelumnya penelitian dilakukan pada Pemerintah 

Kabupaten Garut sedangkan penelitan sekarang dilakukan pada 

Kabupaten Kuningan dan juga terletak pada pokok penelitian, untuk 

penulisan sebelumnya penelitian ditekankan pada Pendapatan Asli 

Daerah sedangkan penelitian sekarang ditekankan pada Pendapatan 

Daerah.  

3) Novi Ratnaningsih dengan judul “Kontribusi Pendapatan Daerah 

Terhadap Besarnya Belanja Modal”. Pada tahun 2007 yang merupakan 

mahasiswa dari Universitas Widyatama. Perbedaan penulisan sekarang 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, untuk 

penulisan sebelumnya penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten 

Cirebon sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Pemerintah 

Kabupaten Kuningan. 

  

 



1.6 Metodologi Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan studi kasus. Menurut Arikonto (1993 : 28) metode 

penelitian    deskriftif     analisis    dengan     pendekatan    studi     kasus     adalah 

 “Metode penelitian ilmiah yang membahas dan menganalisis 
masalah-masalah yang terdapat dalam subjek penelitian dengan 
cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah-
masalah tersebut.” 

 Sedangkan penelitian dilakukan penulis dengan 2 teknik yaitu : 

1).     Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu, penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian 

dengan cara: 

 (1).  Observasi, yaitu  teknik  mengumpulkan  data  dengan  cara 

pengamatan secara langsung.    

       (2).  Wawancara,  yaitu teknik  pengumpulan data dengan  cara  tanya 

jawab dengan pejabat dan staf perusahaan yang berwenang mengenai               

masalah yang diteliti. 

   2)      Penelitian Literatur (Literture Research) 

      Yaitu,  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan literatur- 

       literatur, catatan  ilmiah,  website  yang  dijadikan landasan  teoritis untuk  

       menjawab indentifikasi masal. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Sekretariat 

Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang khususnya dilakukan pada bagian 

keuangan yang berlokasi di jalan Siliwangi no 88 Kuningan.Waktu penelitian 

dimulai bulan Maret sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 


