
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU 

No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang 

kemudian diperbaharui lagi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menyebabkan perubahan yang 

mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khusus nya dalam bidang 

administrasi dan pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. 

Diberlakukannya UU tersebut akan memberikan peluang bagi daerah untuk 

menggali potensi lokal dan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah terrsebut 

untuk mewujudkan kemandirian daerah. Implikasi dari kebijakan otonomi daerah 

tersebut adalah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerah nya masing-masing. 

Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik 

tanpa didukung dengan biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan 

pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk 

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya 

sendiri. Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan 



daerah dalam mengatur rumah tangganya, Daerah memerlukan biaya atau uang. 

Tanpa biaya yang cukup, daerah tidak mungkin dapat menyelenggarakan tugas 

kewajiban serta kewenangannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, 

Bahkan ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. Untuk 

dapat memiliki keuangan yang memadai, dengan sendirinya daerah membutuhkan 

sumber keuangan yang cukup memadai. 

Sumber-sumber keuangan yang memadai baik dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi atau Bantuan 

dari Pemerintah Pusat, merupakan sumber keuangan Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan 

keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik. 

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. Sumber ekonomi asli daerah tersebut dibagi menjadi 4 

jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

milik daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Kemampuan 

suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi 

perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penelitian Dian Batubara mengatakan 

bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan 

pemerintah pusat. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah efektif atau tidak dapat 

digunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dengan cara membandingkan 

jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun 



bersangkutan. Sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif, apabila jumlah realisasi 

pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan.  

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 07 Tahun 2006, pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut 

fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek 

dan rincian obyek belanja. 

Untuk mengetahui belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah  

efisien atau tidak, dapat diukur menggunakan  rasio efisiensi, Rasio efisiensi diukur 

dengan cara membandingkan total realisasi belanja daerah dengan total anggaran 

belanja daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total 

pendapatannya tinggi. Daerah yang dikatakan efisien secara keuangan akan dapat 

mempengaruhi jumlah belanja daerah, padahal efisiensi tidak memerlukan jumlah 

pengeluaran yang besar atau dalam hal ini disebut belanja. Selain itu efisiensi belanja 

juga dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran 

belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan 

anggaran yang dilakukan pemerintah. 

Permasalahan utama pada pendapatan daerah pada dasarnya adalah masih 

terdapat pada tingginya ketergantungan sumber pendapatan daerah kepada 

pemerintah pusat. Selain karena keterbatasan pandapatan asli daerah, permasalahan 



lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan. Untuk itu dalam mewujudkan 

peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan, dengan 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan pendapatan 

daerah serta meningkatkan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur. 

Selain itu juga dengan peninjauan kembali peraturan daerah tentang pendapatan 

daerah yang tidak sesuai. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat perekonomian 

dunia tengah melambat, Indonesia masih sanggup mencatat pertumbuhan ekonomi 

6,3 persen. Sebagian kalangan menilai hal itu bukanlah prestasi menggembirakan. 

Pasalnya, dengan segenap potensi yang ada, Indonesia seharusnya mampu mencatat 

pertumbuhan lebih tinggi. 

Lalu mengapa Indonesia tidak bisa maksimal? Salah satunya adalah faktor 

kualitas aparatur negara. Aparatur negara sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan 

pemerintahan negara mempunyai peran sentral dan strategis terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Jumlah aparatur kita saat ini mencapai 4 juta orang, sementara jumlah 

penduduk berkisar 235 juta jiwa. 

Dengan kuantitas begitu besar seharusnya kontribusi mereka bisa lebih 

optimal. Sayangnya aspek kuantitas tersebut tidak diimbangi dengan aspek kualitas. 

Tak heran jika keberadaannya justru dianggap sebagai beban ketimbang aset penting. 

Pemerintah pun telah menetapkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil 

(PNS) selama dua tahun terakhir, untuk mengurangi beban anggaran. 



Biaya belanja pegawai pemerintah tahun 2013 tercatat Rp 241,12 triliun atau 

14,54 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp 1.657,9 triliun. Akibat 

gemuknya belanja pegawai, belanja modal di tahun depan jadi minim, sekitar Rp 

193,8 triliun. Padahal, belanja modal merupakan satu di antara faktor untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi 6,5 persen yang ditargetkan pemerintah. Sorotan terhadap 

kinerja aparatur negara terus menguat pasca reformasi. Berbagai kritikan muncul dan 

cenderung memosisikan mereka sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. 

Laporan World Economic Forum (WEF) menyebutkan, posisi daya saing 

ekonomi Indonesia turun empat tingkat dari posisi 46 pada 2011 menjadi di posisi 50 

pada 2012. Data tersebut menunjukkan Indonesia saat ini berada di bawah beberapa 

negara sekawasan, seperti Malaysia yang menempati posisi 25, Brunei di posisi 28, 

China di posisi 29, dan Thailand di posisi 38. Laporan WEF juga memperlihatkan 

penyebab penurunan peringkat Indonesia karena permasalahan birokrasi yang tidak 

menguntungkan untuk sektor bisnis. Pada dasarnya pengertian pegawai negeri yang 

lebih khusus menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 

Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu 

“Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang 

dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”. 

            Tetapi banyak pegawai-pegawai di Indonesia, khususnya yang bekerja di 

instansi pemerintah terjangkit patologi etos kerja atau yang lebih dikenal dengan 

virus-virus penyakit yang bisa menular dari satu orang ke orang lain. Virus penyakit 



yang dimaksud disini bukan virus penyakit tertentu seperti malaria atau demam 

berdarah, tetapi yang dimaksud disini adalah fenomena sosial pegawai yang tingkah 

lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, moralitas, dan 

rasionalitas yang dipersyaratkan oleh pimpinan. Fenomena yang kerap menghiasi 

instansi pemerintahan ini seakan tidak bermuara, karena sudah berjuta cara dilakukan 

tetapi pegawai-pegawai yang nakal masih tetap saja ada. Kenakalan pegawai tersebut 

dimulai dari hal yang kecil seperti datang terlambat, bolos kerja, bermain game 

atau social network , dan bahkan melakukan korupsi (Harian Kompas edisi 20 

November 2012/Kompas.com). 

Selain fenomena diatas, peneliti juga mencoba memberikan gambaran lain 

juga secara terperinci mengenai penggunaan pendapatan asli daerah dan belanja 

daerah di Pemerintah Daerah Kota Bandung. Berikut ini adalah data mengenai 

pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung selama delapan tahun 

terakhir, dari tahun anggaran 2005-2012 yang dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2005-2012 

TAHUN ANGGARAN PAD REALISASI PAD Efektifitas % 

2005 Rp 213.100.251.482,00  Rp 225.596.438.613,00 105,86% 

2006 Rp 238.305.532.000,00  Rp 253.882.919.542,87 106,54% 

2007 Rp 281.981.582.738,93   Rp 287.249.534.044,93  101,87% 

2008 Rp 338.378.369.006,00  Rp 314.627.155.412,30 92,98% 

2009 Rp 369.137.442.213,08  Rp 360.152.527.690,00 97,56% 

2010 Rp 416.030.066.849,00  Rp 441.863.068.294,00 106,21% 

2011 Rp 719.988.881.243,00  Rp 833.254.175.288,00 115,73% 

2012 Rp 755.459.217.229,00  Rp 933.920.994.572,00 123,62% 



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, data diolah. 

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2005-2012 secara kesulurahan 

menunjukan peningkatan nilai anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah yang 

dihasilkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Hanya pada tahun 2008 dan 2009 

menunjukkan tingkat efektifitas pendapatan asli daerah yang menurun jika dilihat 

nilai pendapatan asli daerah yang dianggarkan lebih kecil dari nilai realisasi 

pendapatan asli daerah. Hal tersebut menggambarkan pula bahwa kinerja pemerintah 

daerah Kota Bandung kurang maksimal dalam mempertahankan nilai pendapatan asli 

daerah. 

Berikut ini adalah data mengenai belanja daerah Pemerintah Daerah Kota 

Bandung selama tujuh tahun terakhir, dari tahun anggaran 2005-2012 yang dapat 

dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.2 

Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah 

Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2005-2012 

TAHUN RENCANA BD REALISASI BD Ratio % 

2005 Rp 1.157.011.927.060,00 Rp 1.096.592.281.568,30 94,78% 

2006 Rp 1.375.191.194.000,00  Rp 1.266.047.202.038,00 92,06% 

2007 Rp 1.786.806.337.918,35  Rp 1.552.886.614.168,00 86,91% 

2008 Rp 2.260.409.191.308,58  Rp 2.058.920.582.037,55 91,08% 

2009 Rp 2.498.896.793.515,08  Rp 2.240.739.995.151,00 89,67% 

2010 Rp 2.885.133.555.022,31  Rp 2.522.680.816.553,00 87,44% 

2011 Rp 3.312.196.925.814,23  Rp 3.080.347.679.003,00  93,00% 

2012 Rp 3.634.707.922.420,25  Rp 3.864.669.570.886,63 114,89% 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, data diolah. 

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2005-2012 secara kesuluruhan 

menunjukan peningkatan nilai anggran dan realisasi belanja daerah  yang dihasilkan 



oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Dari tahun 2005-2011 menunjukan tingkat 

efisiensi yang cukup baik jika dilihat dari nilai realisasi belanja daerah yang lebih 

kecil dari nilai anggaran belanja daerah. Hal tersebut menunjukan efisiensi belanja 

daerah yang dilakukan pemerintah Kota Bandung. Efisiensi belanja daerah 

merupakan salah satu wujud kinerja pemerintah daerah Kota Bandung. Namun pada 

tahun 2012 tingkat efisiensi belanja daerah menurun, terlihat bahwa nilai realsisasi 

belanja daerah yang jauh diatas nilai anggaran belanja daerah. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

baik fenomena secara umum atau fenomena secara khusus berdasarkan data olah 

yang menunjukan bahwa secara umum kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan 

di Indoenesia belum maksimal dan secara khusus tingkat efektifitas pendapatan asli 

daerah dan efisiensi belanja daerah pemerintah Kota Bandung perlu ditingkatkan lagi. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena masalah yang ada, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara efektifitas pendapatan 

asli daerah dan efisiensi belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota 

Bandung. Maka peneliti mengajukan judul pneleitian sebagai berikut : 

 

PENGARUH EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Empiris Pada Pemerintah 

Daerah Kota Bandung pada Periode 2005-2012) 

 



1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah daerah kota bandung? 

2. Apakah efisiensi belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah kota bandung? 

3. Bagaimana  pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah dan 

efisiensi belanja daerah secara simultan terhadap Kinerja 

Pemerintah Derah  Kota Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud Penelitian 

Mengumpulkan data dan informasi, melihat apakah efektivitas 

pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah berpengaruh secara 

simultan terhadap Belanja Daerah Pemerintah  kota Bandung di provinsi Jawa 

Barat, serta mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah kota bandung 

saat ini. 

 

 

 



 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, Tujuan  penelitian  

ini  adalah  untuk  memberikan  bukti  empiris yaitu: 

1. Pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah terhadap kinerja 

pemerintah daerah kota bandung. 

2. Pengaruh efisiensi belanja daerah terhadap kinerja pemerintah 

daerah kota bandung. 

3. Membandingkan antara efektivitas pendapatan asli daerah dan 

efisiensi belanja daerah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah kota bandung. 

4. Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja 

daerah secara simultan terhadap Belanja Daerah Pemerintah  kota 

Bandung di provinsi Jawa Barat. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan suatu penelitian, juga 

menambah pengetahuan dan pemahaman tentang adanya pengaruh efektivitas 

pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja daerah dalam mengukur kinerja 

pemerintah daerah 



b. Bagi pemerintah daerah  

1. Penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan bahwa pendapatan 

yang efektif dan belanja daerah yang efisien, dapat sangat 

mempengaruhi kinerja pemerintah daerah tersebut khususnya daerah 

kota bandung. 

2. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pengembangan 

atas peningkatan efektivitas pendapatan asli daerah dan efisiensi 

belanja daerah serta membangun daerah nya dengan sumber 

pendanaan dari hasil kekayaan daerah kota bandung itu sendiri. 

Sehingga hal tersebut juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah kota bandung. 

3. Bagi peneliti lain 

            Memberikan kontribusi teori sebagai bahan referensi dan data 

tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang 

kajian ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Obyek dari penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Dinas 

Pendapatan Daerah, Balai Kota Bandung, JL. Wastu Kencana No.2, Bandung. 

Adapun  waktu penelitian di mulai Bulan April 2013 sampai dengan penelitian skripsi 

tersebut selesai dilakukan. 

 


