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1.1 Latar Belakang  

Rendahnya kapasitas fiskal suatu daerah menunjukan tingkat kemandirian 

daerah yang rendah dan cenderung mengalami tekanan fiskal yang lebih kuat, 

namun bukan berarti pemerintah daerah dengan kapasitas tinggi tidak mengalami 

tekanan fiskal (Budi dan Priyo, 2008). 

Provinsi Jawa Barat berdasarkan profil keuangan daerah yang dikeluarkan 

oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, merupakan salah satu 

daerah penyumbang pendapatan terbesar, tetapi tidak menutup kemungkinan 

daerah tersebut mengalami fiscal stress jika melihat fenomena pertumbuhan 

pendapatan daerah dan belanja modal yang ada. Semenjak otonomi daerah 

pendapatan daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengalami 

peningkatan yang cukup drastis. Pada awal otonomi daerah pendapatan daerah 

Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat hanya Rp.791.669.400.000,00 namun 

empat tahun kemudian pendapatan daerahnya sudah mencapai Rp. 

1.777.232.650.000,00. Sementara sebelum otonomi daerah pendapatan daerah 

Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada periode tahun 1996-1997 sebesar Rp. 

451.002.196.352,97, tetapi dalam waktu empat tahun yaitu pada tahun 2000 

pendapatan daerahnya hanya mencapai Rp. 541.991.460.000,00. Bila dilihat 

pertumbuhan PAD, dapat dengan jelas terlihat perbedaan yang signifikan antara 



pertumbuhan PAD Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebelum dan setelah 

otonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan PAD pada Pemda Kabupaten/Kota se-

Jawa Barat merupakan salah satu indikasi adanya tekanan fiskal yang tinggi. 

Menurut Budi dan Priyo (2008) dalam penelitiannya mengatakan bahwa adanya 

pengaruh positif fiscal stress terhadap pertumbuhan PAD. Ketika Pemda 

mengalami kondisi fiscal stress yang kuat, daerah lebih termotivasi untuk 

meningkatkan PAD-nya guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat. 

Pergeseran komposisi belanja terjadi juga pada Pemda Kabupaten/Kota se-

Jawa Barat. Setelah berlakunya otonomi daerah, selain peningkatan pertumbuhan 

PAD, terjadi pula pergeseran komposisi belanja pada pemerintah daerah. 

Peningkatan belanja modal pada Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat setelah 

dilaksanakan otonomi daerah, belanja modal pada pemerintah cenderung 

mengalami peningkatan walapun tak setinggi peningkatan PAD. Pada tahun 

pertama otonomi daerah, belanja modal Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 

sebesar Rp. 1.816.588.090.000,00 lalu mengalami pertumbuhan belanja modal 

setelah otonomi yang naik turun secara drastis, pertumbuhan belanja modal 

selama lima tahun sebelum otonomi daerah tidak mengalami perkembangan yang 

cukup tinggi. Pada periode 1997-1998 belanja modal sebesar Rp. 

895.343.036.915,38. Fenomena pertumbuhan belanja modal pada daerah 

kabupaten/kota se-Jawa Barat dan pemerintah daerah lainya bisa dipengaruhi 

karena tingginya tekanan fiskal. Penelitian Budi dan Priyo Hari, (2008) 

menunjukan adanya hubungan positif antara fiscal stress terhadap pertumbuhan 



belanja modal/pembangunan. Hasil penelitiannya menunjukan adanya indikasi 

bahwa fiscal stress yang tinggi semakin mendorong daerah semakin 

meningkatkan belanja daerahnya, tingkat pembiayaan semakin meningkat pada 

saat daerah mengalami tekanan fiskal stress yang semakin tinggi.  

Pengelolaan (manajemen) pemerintah daerah mengalami perubahan yang 

sangat berarti sejalan dengan di implementasikannya otonomi daerah. Undang-

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

No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah telah memberikan arti penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, 

serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-

undang tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua ketentuan 

perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintah 

daerah, baik dalam penggalian maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi 

yang dimiliki. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Bappenas (2003) tentang peta 

kemampuan daerah (propinsi, maupun kabupaten dan kota) dalam era otonomi 

menunjukkan bahwa Pendapatan daerah (PAD) mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi 

pendapatan daerah sebagai bagian utama dalam penyusunan APBD sebagai upaya 

meminimalkan ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi 

fiscal stress, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah 

sebagai upaya meningkatkan pembiayaan daerah. 



Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada 

pemerintah daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang 

lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Kemandirian untuk mengelola dan mengatur rumah tangga sendiri 

akan terwujud dengan baik apabila terdapat dukungan (partisipasi) publik 

(Adi,2005). Hal ini relatif akan dapat terwujud bila terjadi proses distribusi, baik 

pada kebutuhan masyarakat maupun perolehan serta pembagian pendapatan untuk 

daerah dan masyarakat secara merata. 

Meskipun memberikan manfaat positif bagi pengembangan daerah, 

kebijakan otonomi dinilai terlalu cepat dilakukan, terlebih ditengah-tengah upaya 

daerah melepaskan diri dari belenggu krisis moneter (Saragih, 2003). Pelaksanaan 

otonomi dinilai sebagai penerapan pendekatan Big Bang dikarenakan pendeknya 

waktu persiapan untuk negara yang besar dengan kondisi geografis yang cukup 

menyulitkan. Otonomi daerah dilaksanakan pada saat daerah mempunyai tingkat 

kesiapan yang berbeda, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan 

manajerial daerah. 

Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena 

memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, 

retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang 

dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, di sisi lain bagi beberapa 

daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya 

tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami 

peningkatan tekanan fiskal (fiscal stress) yang lebih tinggi dibanding era sebelum 



otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas 

fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan. 

Penelitian ini pada dasarnya untuk melihat bagaimana tekanan fiskal 

dalam otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan pendapatan maupun belanja 

daerah. Adanya kewenangan yang lebih luas yang diberikan oleh pemerintah 

pusat tidak hanya di indikasikan akan mempengaruhi pendapatan daerah, tetapi 

juga di indikasikan mempengaruhi pola/stuktur belanja daerah. Adi (2006) 

memberikan argumentasi bahwa perubahan pola belanja, terutama dengan 

peningkatan belanja pembangunan menjadi hal yang logis dilakukan dalam 

rangka peningkatan pendapatan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah 

diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik 

guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin 

tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik 

terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan daerah dan 

Belanja Modal” (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se Jawa Barat). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan penulis dapat di 

identifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah fiscal stress berpengaruh terhadap  pertumbuhan pendapatan daerah 

kabupaten/kota ? 



2. Apakah fiscal stress berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja 

modal/pembangunan kabupaten/kota ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dilaksanakanya penelitian ini adalah untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai fiscal stress,Pertumbuhan 

Pendapatan daerah dan Belanja Modal. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh fiscal stress terhadap pertumbuhan pendapatan 

daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat. 

2. Mengetahui pengaruh fiscal stress terhadap pertumbuhan belanja 

modal/pembangunan Kabupaten/Kota se Jawa Barat. 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis 

mengenai pengaruh fiscal stress terhadap pertumbuhan pendapatan daerah 

dan belanja modal. 

2. Bagi Pemerintah Setempat 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi 

sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah terutama 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Jawa Barat untuk dijadikan 



referensi serta masukan bagi pemerintah daerahnya masing-masing guna 

meningkatkan kinerjanya. 

3. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan 

rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang 

bagaimana pengaruh fiscal stress terhadap pertumbuhan pendapatan 

daerah dan belanja daerah. Penelitian ini juga bermanfaat untuk 

kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat 

lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. PPH Mustofa No.43, Bandung.  

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


