BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi
menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini
menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi
hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan
keuangan

negara

maupun

daerah.

Akuntabilitas

publik

adalah

pemberian

informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial pemerintah
daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengamat ekonomi, pengamat
politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam
pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2004).
Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Pemberian
otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas,
dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan
daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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 Sumarsono (2010),
Menyatakan bahwa :
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.”
Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi
dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan
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pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah
diberi kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola sumber
daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah
daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat
melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Halim (2009).
Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka
daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan
rumah

tangganya

sendiri.

Adanya

desentralisasi

keuangan

merupakan

konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri.
Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat
kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka
mereka harus mendapat dukungan sumber - sumber keuangan yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lainlain dari pendapatan yang sah. Halim (2009).
Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah
dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali
potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah
daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya
untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di

daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD
semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan
yang

dilimpahkan

kepada

daerah

disertai

pengalihan

personil,

peralatan,

pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Ebit,
Darwanis, Jalaluddin (2012).
Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam
kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah.
PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur
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ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar
sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil
ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi
daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab. Rinaldi (2012)
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu
diupayakan, karena PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan digunakan sebagai tolak ukur
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki PAD
yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan perbedaan antara penerimaan
dan belanjanya. Perbedaan potensi ini mengakibatkan ketimpangan antar daerah.
Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh
menunjukkan proporsi PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah
paling tinggi sebesar 20 persen (Listiorini, 2012).
Maka dari itu, pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk
melakukan kegiatan transfer (keuangan). Transfer antar pemerintah merupakan
fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem
pemerintahannya. Fisher (1996).
Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut
untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski
begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi
Umum (DAU) yang di transfer ke pemerintah daerah. Dalam praktiknya, transfer
dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah
untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah ”di laporkan”
di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan
publik minimum di seluruh negeri. Maemunah (2006).
Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer
Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya
alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai
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sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan,
dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut
diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat
digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
pelayanannya kepada masyarakat.
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah

untuk

mendanai

kebutuhan

daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan
daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang
mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya
terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak
pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan
atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang undang No.33 Tahun 2004).
Permasalahan

pengalokasian

DAU

sering

timbul,

karena

terdapat

perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah. Bagi pusat, DAU untuk
pemerataan kemampuan keuangan daerah. Tetapi bagi daerah, DAU dimaksudkan
untuk mendukung kecukupan keuangan daerah. Permasalahan yang lainnya,
ketika pemerintah daerah meminta DAU sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
Untuk melaksanakan pengalokasian DAU berdasarkan kebutuhan daerah belum
bisa dilakukan karena masih terbatasnya data, belum ada standar pelayanan
minimum

masing

masing

daerah,

dan

system penganggaran

yang

belum

berdasarkan pada standar analisis belanja. Selain itu, semua total pengeluaran
anggaran

pada

APBD cenderung tidak

efisien dan belum mencerminkan

kebutuhan sesungguhnya dari pemerintah daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun
pemerintah daerah selalu menuntut transfer lebih besar lagi dari pusat, bukannya
mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999).
Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Khusus
yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
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mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Menurut Nuarisa (2013) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan
investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan
prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana
fisik

penunjang

dan

tidak

termasuk

penyertaan

modal.

Dengan

adanya

pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK
cenderung

akan

menambah

asset

tetap

yang

dimiliki

pemerintah

guna

meningkatkan pelayanan publik.
Menurut Halim (2009) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang
tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan
belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung
dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan
jasa serta belanja modal.
Sedangkan Adolf Wagner dalam Mangkoesoebroto (2001) menyatakan
bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin
meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya
peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah
dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per
kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat
terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul
dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.
Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab
semakin

meningkatnya

pengeluaran

pemerintah,

yakni

meningkatnya

fungsi
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pertahanan

keamanan

dan

ketertiban,

meningkatnya

fungsi

kesejahteraan,

meningkatnyaa fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan
Berkaitan dengan pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus yang menunjukan kemandirian suatu daerah dalam membiayai
belanja daerahnya, berikut ini Laporan Realisasi Anggaran mengenai PAD, DAU,
DAK Serta Belanja daerah selama dua belas tahun, yaitu tahun dari 2003 sampai
dengan 2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 – 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2003 - 2014
Tahun
PAD
Pertumbuhan
2003
Rp 2,164,337,430,000
2004
Rp 2,846,800,730,000
31.53%
2005
Rp 3,604,767,570,000
26.63%
2006
Rp 3,748,404,000,000
3.98%
2007
Rp 4,221,668,696,233
12.63%
2008
Rp 4,609,149,010,485
9.18%
2009
Rp 5,099,622,444,134
10.64%
2010
Rp 7,252,242,912,554
42.21%
2011
Rp 8,502,566,839,986
17.24%
2012
Rp 9,982,917,414,759
17.41%
2013
Rp 12,360,109,870,372
23.81%
2014
Rp 15,038,153,309,919
21.67%
Rerata
Rp 7,024,218,436,222
19.72%
Max
Rp 15,038,153,309,919
42.21%
Min
Rp 2,846,800,730,000
3.98%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan

tabel diatas

dapat

terlihat

bahwa

rata-rata

besarnya

pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Daerah Jawa
Barat adalah sebesar Rp. 7,024,218,436,222 dengan tingkat pertumbuhan sebesar
19.72%.

sementara

pendapatan

asli daerah yang berhasil dihimpun oleh

Pemerintah Daerah Jawa Barat terbesar didapatkan pada tahun 2014 sebesar Rp
15,038,153,309,919 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 42.21% dan terendah
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dicapai pada tahun 2004

sebesar Rp 2,846,800,730,000 dengan tingkat

pertumbuhan 3.98%.
Tabel 1.2
Dana Alokasi Umum Tahun 2003 – 2014
Tahun
DAU
Pertumbuhan
2003 Rp
574,880,120,000
2004 Rp
573,778,000,000
-0.19%
2005 Rp
570,660,000,000
-0.54%
2006 Rp
565,753,000,000
-0.86%
2007 Rp
933,436,000,000
64.99%
2008 Rp
904,231,860,000
-3.13%
2009 Rp
977,237,620,000
8.07%
2010 Rp 1,086,123,940,000
11.14%
2011 Rp 1,181,553,108,000
8.79%
2012 Rp 1,269,960,760,000
7.48%
2013 Rp 1,472,453,011,000
15.94%
2014 Rp 1,687,686,386,000
14.62%
Rerata Rp 1,020,261,244,091
11.48%
Max Rp 1,687,686,386,000
64.99%
Min Rp
565,753,000,000
-3.13%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa rata-rata besarnya dana
alokasi umum yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah
sebesar Rp 1,020,261,244,091 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 11.48%.
sementara dana alokasi umum yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Daerah
Jawa Barat terbesar didapatkan pada tahun 2014 sebesar Rp 1,687,686,386,000
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 64.99% dan terendah dicapai pada tahun
2006 sebesar Rp 565,753,000,000 dengan tingkat pertumbuhan -3.13%.
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Tabel 1.3
Dana Alokasi Khusus Tahun 2003 – 2014
Tahun
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 Rp
2011 Rp
2012 Rp
2013 Rp
2014 Rp
Rerata Rp
Max Rp
Min
Sumber : Biro

DAK
Pertumbuhan
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
38,570,300,000
45,764,600,000
18.65%
48,356,280,000
5.66%
80,072,050,000
65.59%
78,215,030,000
-2.32%
26,452,569,091
21.90%
80,072,050,000
65.59%
Rp0
-2.32%
Keuangan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa rata-rata besarnya dana
alokasi khusus yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah
sebesar Rp 26,452,569,091 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 21.90%.
sementara dana alokasi khusus yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Daerah
Jawa Barat terbesar didapatkan pada tahun 2013 sebesar Rp 80,072,050,000
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 65.59% dan terendah dicapai pada tahun
2004 hingga tahun 2009 sebesar Rp 0 dengan tingkat pertumbuhan 0%.
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Tabel 1.4
Belanja Daerah Tahun 2003 - 2014
Tahun
Belanja Daerah
Pertumbuhan
2003 Rp 3,132,772,220,000
2004 Rp 3,670,567,300,000
17.17%
2005 Rp 4,309,282,270,000
17.40%
2006 Rp 4,907,738,250,000
13.89%
2007 Rp 5,341,776,466,685
8.84%
2008 Rp 6,582,473,339,933
23.23%
2009 Rp 9,283,483,503,474
41.03%
2010 Rp 9,020,608,021,365
-2.83%
2011 Rp 10,296,990,785,507
14.15%
2012 Rp 16,922,477,598,326
64.34%
2013 Rp 18,396,745,323,179
8.71%
2014 Rp 20,797,988,465,006
13.05%
Rerata Rp 9,957,284,665,770
19.91%
Max Rp 20,797,988,465,006
64.34%
Min Rp 3,670,567,300,000
-2.83%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa rata-rata besarnya belanja
daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah sebesar Rp
9,957,284,665,770 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 19.91%. sementara
belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat terbesar
dilakukan pada tahun 2014 sebesar Rp 20,797,988,465,006

dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 64.34% dan terendah dicapai pada tahun 2004 sebesar Rp
3,670,567,300,000 dengan tingkat pertumbuhan -2.83%.
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Tabel 1.5
Distribusi Antar Variabel Terhadap Belanja Daerah
Belanja Daerah
Kontribusi

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PAD

69.09%

77.56%

83.65% 76.38% 79.03% 70.02% 54.93% 80.40% 82.57% 58.99% 67.19% 72.31%

DAU

18.35%

15.63%

DAK

0.00%

0.00%

13.24% 11.53% 17.47% 13.74% 10.53% 12.04% 11.47% 7.50%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.44% 0.29%

8.00%

8.11%

0.44%

0.38%

Sumber : Data Diolah

Persentase kontribusi PAD merupakan ratio perbandingan pendapatan asli
daerah dengan total penerimaan daerah. Dari data diatas dapat dilihat bahwa
kontribusi PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 sangat fluktuatif
dimana pada tahun 2003 adalah sebesar 69.09%, tahun 2004 mengalami
peningkatan menjadi sebesar 77.56%. Di tahun 2005 juga mengalami peningkatan
menjadi sebesar 83.65% sedangkan tahun 2006 mengalami penurunan menjadi
sebesar 76.38% dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 79.03%. Pada tahun 2008
mengalami penurunan yakni menjadi sebesar 70.02% dan 2009 merupakan yang
terendah, mengalami penurunan dan menjadi sebesar 54.93%. Tahun 2010 dan
2011 mengalami peningkatan masing – masing sebesar 80.40% dan 82.57%. Di
tahun 2012 kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi 58.99%. Terakhir
trend 2013 dan 2014 mengalami peningkatan, masing – masing sebesar 67.19%
dan 72.31%.
Kontribusi PAD pada tahun 2004 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
685.978.000.000 atau sebesar 34,26%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat
sebesar Rp. 11.341.000.000 atau sebesar 84,19% dan Pos Laba Perusahaan Milik
Daerah yang meningkat sebesar Rp. 8.949.000.000 atau sebesar 14,89%.
Kontribusi PAD pada tahun 2005 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
697.581.000.000 atau sebesar 25,95%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat
sebesar Rp. 1.573.000.000 atau sebesar 6,34% dan Pos Laba Perusahaan Milik
Daerah yang meningkat sebesar Rp. 19.146.000.000 atau sebesar 27,72% dan Pos
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Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp.
39.667.000.000 atau sebesar 61,43%.
Kontribusi PAD pada tahun 2006 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
63.165.000.000 atau sebesar 1,87%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat sebesar
Rp. 3.472.000.000 atau sebesar 13,16%, Pos Laba Perusahaan Milik Daerah yang
meningkat sebesar Rp. 23.793.000.000 atau sebesar 26,97% dan Pos Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp. 53.206.000.000
atau sebesar 51,04%.
Kontribusi PAD pada tahun 2007 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
440,737,914,944 atau sebesar 12,78%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat
sebesar Rp. 948,950,861 atau sebesar 3,18%, Pos Laba Perusahaan Milik Daerah
yang meningkat sebesar Rp. 10,317,945,096 atau sebesar 9,21% dan Pos Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp. 21,259,835,332
atau sebesar 13,50%.
Kontribusi PAD pada tahun 2008 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
1,036,498,758,258 atau sebesar 26,65%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat
sebesar Rp. 4,591,319,625 atau sebesar 14,90% dan Pos Laba Perusahaan Milik
Daerah yang meningkat sebesar Rp. 16,358,430,063 atau sebesar 13,37%.
Kontribusi PAD pada tahun 2009 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
53,047,895,098 atau sebesar 1,08%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat sebesar
Rp. 2,610,023,936 atau sebesar 7,37%, Pos Laba Perusahaan Milik Daerah yang
meningkat sebesar Rp. 41,160,268,107 atau sebesar 29,68% dan Pos Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp. 149,124,998,983
atau sebesar 85,39%.
Kontribusi PAD pada tahun 2010 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
1,491,480,014,731 atau sebesar 29,95%, Pos Laba Perusahaan Milik Daerah yang
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meningkat sebesar Rp. 46,530,746,712 atau sebesar 25,87% dan Pos Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp. 198,997,444,075
atau sebesar 61,46%.
Kontribusi PAD pada tahun 2011 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
1,225,633,812,432 atau sebesar 18,94%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat
sebesar Rp. 18,488,914,099 atau sebesar 57,33% dan Pos Laba Perusahaan Milik
Daerah yang meningkat sebesar Rp. 2,781,456,175 atau sebesar 1,23% dan Pos
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp.
3,419,546,726 atau sebesar 0,65%.
Kontribusi PAD pada tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
1,452,714,454,038 atau sebesar 18,88%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat
sebesar Rp. 6,588,460,802 atau sebesar 12,99% dan Pos Laba Perusahaan Milik
Daerah yang meningkat sebesar Rp. 3,500,040,933 atau sebesar 1,53% dan Pos
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp.
17,547,619,000 atau sebesar 3,33%.
Kontribusi PAD pada tahun 2013 meningkat dari tahun sebelumnya
diakibatkan meningkatnya Pos Pajak Daerah yang meningkat sebesar Rp.
2,086,931,524,480 atau sebesar 22,81%, Pos Retribusi Daerah yang meningkat
sebesar Rp. 6,328,613,241 atau sebesar 11,04% dan Pos Laba Perusahaan Milik
Daerah yang meningkat sebesar Rp. 28,953,712,082 atau sebesar 12,45% dan Pos
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang meningkat sebesar Rp.
254,978,605,810 atau sebesar 46.89%.
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka
untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (Bastian, 2003:84). Dari
hasil tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa juga terjadi fluktuatif. Dari tahun 2003
sampai dengan tahun 2006 presentase DAU terhadap belanja daerah menunjukkan
trend yang menurun, dimana masing – masing menunjukkan angka sebesar
18.35%, 15.63%, 13.24%, dan 11.53%. Tahun 2007 mengalami peningkatan
dimana presentasenya sebesar 17.47%. Di tahun 2008 mengalami penurunan
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menjadi sebesar 13.74%. Angka sebesar 10.53% dan 12.04% masing – masing
merupakan presentase DAU tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2011 menunjukkan
angka 11.47%. Dari tahun 2012 sampai dengan 2014 masing – masing presentase
berada dibawah angka 10% dimana secara beruntun angkanya adalah sebesar
7.50%, 8.00% dan 8.11%.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional. Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat dari tahun 2003 sampai
dengan tahun 2009 masing – masing menunjukkan angka 0.00%. Sedangkan dari
tahun 2010 hingga tahun 2014 angkanya tidak lagi menunjukkan angka 0%,
namun masih berada dibawah presentase 0.5%. 2010 dapat kita lihat bahwa
presentasenya sebesar 0.43%. Dan di tahun 2011 menunjukkan angka sebesar
0.44%. Di tahun 2012 menunjukkan angka sebesar 0.29%, adapun di tahun 2013
mengalami peningkatan dimana presentasenya relatif sama dengan tahun 2011
yaitu sebesar 0.44%. Dan yang terakhir di tahun 2014, presentase DAK
menunjukkan angka 0.38%.
Masih banyak variable lainnya yang dapat ditingkatkan untuk dapat
memberikan kontribusi yang lebih besar pada belanja daerah seperti Pendapatan
Asli Daerah meskipun memberikan kontribusi yang dominan terhadap Belanja
Daerah tetapi tetap mengalami naik turun dan belum stabil dalam memberikan
kontribusi. demikian juga dengan Dana Alokasi Umum maupun dana alokasi
khusus, jika dapat ditingkatkan maka Belanja Daerah dapat lebih besar lagi
ditutup oleh ketiga variabel tersebut.
Kenaikan – kenaikan itu sendiri diiringi dengan bertambahnya juga
pembiayaan

daerah,

terutama

belanja

daerah,

dimana

belanja daerah di

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu sendiri masih mengandalkan dana transfer
dari pusat.

Hal ini juga tentunya yang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa

Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar bisa menjadi daerah yang
sepenuhnya mandiri tanpa bantuan dana transfer dari pusat.
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Menurut Brahmantio (2002), dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah
otonom, Pemerintah Daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari
Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak, baga hasil SDA, Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang merupakan
penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja
pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat
berkurang.
Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak, juga menyebabkan
Pemerintah

Daerah

memiliki

derajat

kebebasan

rendah

dalam mengelola

keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan,
dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka
pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari PAD.
Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat
meningkatkan PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan
perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya PAD.
Penelitian sebelumnya yaitu pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja
Pemerintah Daerah, studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali oleh Abdullah &
Halim (2004), didapatkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja
Daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Darwanto & Yulia Yustikasari (2007)
menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja
modal. Dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa PAD berpengaruh terhadap
belanja modal dan hubungannya positif. Penelitian empiris yang dilakukan oleh
Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bahwa
terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja
modal.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang:
"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,Dana Alokasi Umum (DAU),
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah ".
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas,
maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut :
Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah pada
pemerintahan Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitaian
Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara
empiris Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar terdapat kegunaan untuk
berbagai pihak, diantaranya :
1. Bagi Penulis
Diharapkan untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai
masalah yang diteliti dibidang akuntansi pemerintahan, khususnya menganai
desentralisasi fiskal.
2. Bagi pemerintahan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal penyusunan
kebijakan di masa yang akan datang.
3. Bagi pihak lain
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi
peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi Penelitian

Alamat Penelitian

Waktu Penelitian

Pemerintah Provinsi Jawa Jl. Diponegoro No. 22 6
Barat

Bandung

Juni

2015

dengan selesai

sampai

