
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam 

menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar 

kecilnya  penerimaan dari sektor pajak akan dapat menentukan kapasitas anggaran 

Negara dalam membiayai pengeluaran Negara, baik untuk pembiayaan 

pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh sebab itu, guna 

mendapatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, maka dibutuhkan 

serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak 

yang ada.  

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang 

yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya 

menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim dan Kusufi, 2012). Sebagai 

daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, 

partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Otonomi 

daerah juga merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Hal 

ini harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya 



 
 

pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratisasi yang kemudian 

memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif 

terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu pengambilan 

keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Kebutuhan ini dijawab 

pemerintah dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 

tanggal 1 Januari 2001. 

Salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan 

dalam era otonomi daerah adalah pajak sebagai sumber penerimaan negara yang 

sangat dominan. Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam 

menopang pembiayaan pembangunan. Sebagai sumber APBN lebih kurang 75% 

penerimaan diperoleh dari pajak (Simanjuntak, 2009).  Tidak berkelebihan apabila 

setiap tahun anggaran (APBN), pemerintah senantiasa berusaha untuk 

meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang 

dilaksanakannya. 

Implementasi desentralisasi kebijakan fiskal sejak tahun 2001 terhadap 

pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, membawa konsekuensi pada 

perubahan mekanisme hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

khususnya menyangkut pola anggaran. Undang-Undang tentang desentralisasi 

tersebut memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap struktur anggaran 

yang ada. Salah satu aspek penting dalam implementasi Undang-Undang tersebut 

adalah adanya dana perimbangan yang diterimakan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. 



 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan 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 Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari 

pajak dan sumber daya alam. Komponen dana perimbangan yang diperuntukan 

bagi daerah ditentukan berdasarkan dua komponen utama, yakni Bagi Hasil dari 

Pajak Pusat (Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB); dan PPh perseorangan) dan bagian daerah dari Sumber 

Daya Alam (kehutanan; perikanan; pertambangan umum dan pertambangan 

migas). 

Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan 

untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan 

daerah yang cukup besar. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat 

digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 

pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah 

seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel. Salah satu komponen 

dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU untuk 

struktur daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada 

aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-

Undang (Renyowijoyo, 2008). 

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Dana Alokasi 

Umum Pemerintah Kota Bandung selama delapan tahun terakhir, dari tahun 



 
 

anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2012 yang dapat dilihat dari tabel 

berikut : 

Tabel 1.1 

Anggaran Dana Alokani Umum dan Realisasi Dana Alokasi Umum 

Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2005 sampai Tahun 2012 

 

TAHUN 
DANA ALOKASI UMUM (DAU) 

% 
ANGGARAN REALISASI 

2005  Rp    458.070.000.000,00   Rp    458.072.000.000,00  100,00% 

2006  Rp    632.379.000.000,00   Rp    632.379.000.000,00  100,00% 

2007  Rp    827.608.000.000,00   Rp    828.294.700.000,00  100,08% 

2008  Rp    965.516.430.000,00   Rp    965.518.566.800,00  100,00% 

2009  Rp    989.245.660.000,00   Rp    989.233.620.000,00  100,00% 

2010  Rp    997.018.087.600,00   Rp    912.571.834.000,00  91,53% 

2011  Rp 1.005.642.188.000,00   Rp 1.005.642.188.000,00  100,00% 

2012  Rp 1.323.681.042.000,00   Rp 1.323.681.042.000,00  100,00% 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, data diolah. 

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa Anggaran Dana Alokasi Umum 

dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Adapun Realisasi Dana Alokasi 

Umum yang melebihi dari Anggarannya tersebut terjadi pada tahun 2005, 2007 

dan tahun 2008. Sedangkan Realisasi Dana Alokasi Umum yang kurang dari 

Anggaran terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang mengindikasikan masi 

rendahnya kemampuan penyerapan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah 

Kota Bandung yang mungkin diakibatkan oleh terjadinya ketidak efektifan 

pengelolaan keuangan daerah. Selain itu Realisai Dana Alokasi Umum yang 

sesuia dengan Anggarannya terjadi pada tahun 2006, 2011 dan tahun 2012.  

Selain DAU, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan dalam 

bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang diberikan pemerintah 

yang bersumber dari penerimaan pajak negara dan penerimaan pengelolaan 

sumber daya daerah oleh pemerintah. Besar kecilnya jumlah dana yang diberikan 



 
 

ditentukan oleh pemerintah didasarkan pada persentase yang telah ditetapkan 

kepada kabupaten dan kota. 

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Dana Bagi 

Hasil Pemerintah Kota Bandung selama delapan tahun terakhir, dari tahun 

anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2012 yang dapat dilihat dari tabel 

berikut : 

Tabel 1.2 

Anggaran Dana Bagi Hasil dan Realisasi Dana Bagi Hasil 

Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2005 sampai Tahun 2012 

 

TAHUN 
DANA BAGI HASIL (DBH) 

% 
ANGGARAN REALISASI 

2005  Rp 194.897.142.889,00   Rp 198.538.126.887,00  101,87% 

2006  Rp 182.524.846.000,00   Rp 219.227.383.243,00  120,11% 

2007  Rp 218.823.169.675,00   Rp 256.390.017.311,00  117,17% 

2008  Rp 317.013.175.184,00   Rp 386.775.501.155,00  122,01% 

2009  Rp 335.664.569.489,00   Rp 414.020.100.100,00  123,34% 

2010  Rp 511.413.619.031,00   Rp 495.157.460.313,00  96,82% 

2011  Rp 365.041.419.742,00   Rp 356.784.172.136,00  97,74% 

2012  Rp 433.567.652.447,00   Rp 446.103.767.571,00  102,89% 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, data diolah. 

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Dana Bagi Hasil dari 

tahun ketahun mengalami naik-turun yang signifikan. Terlihat pada data, 

Anggaran dari tahun 2005 sampai tahun 2010 yang mengalami peningkatan, 

namun turun cukup drastis di tahun 2011 baik nilai atau jumlah yang di 

Anggarkan maupun Realisasinya. Adapun Realisasi Dana Bagi Hasil yang 

melebihi dari Anggaran terjadi pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 

tahun 2012. Sedangkan Realisasi Dana Bagi Hasil yang kurang dari yang telah 

Anggarankan terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011 yang mengindikasikan 



 
 

terjadi ketidak efektifannya pengelolaan keuangan daerah, sama halnya yang 

terjadi pada Anggaran Dana Alokasi Umum. 

Fenomena lain ditemukan bahwa proporsi terbesar dalam Dana 

Perimbangan tersebut justru ditopang dari Dana Alokasi Umum, sebaliknya Dana 

Bagi Hasil yang berumber dari pajak belum dapat mencerminkan seluruh jenis 

pajak yang sesungguhnya. Proporsi Dana Alokasi Umum yang tinggi ini salah 

satunya diakibatkan karena kapasitas fiskal di daerah tersebut yang rendah. 

Kapasitas fiskal itu sendiri adalah sejumlah pendapatan yang dapat diterima oleh 

suatu Negara atau Daerah. 

Berikut ini adalah data mengenai persentasi masing-masing sumber Dana 

Perimbangan terhadap Total Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kota 

Bandung selama delapan tahun terakhir, dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 

tahun anggaran 2012 yang dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.3 

Persentasi sumber Dana Perimbangan  

terhadap Total Realisasi Dana Perimbangan 

Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2005 sampai Tahun 2012 

 

Masing-masing % sumber Dana 

Perimbangan/Realisasi Dana 

Perimbangan 

DBH DAU DAK 

30,24% 69,76% 0,00% 

25,30% 72,98% 1,72% 

23,37% 75,49% 1,14% 

28,43% 70,97% 0,60% 

28,58% 68,28% 3,15% 

33,93% 62,54% 3,53% 

25,36% 71,49% 3,15% 

24,69% 73,26% 2,05% 
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandung, data diolah. 



 
 

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui terdapat dua sumber Dana 

Perimbangan yang paling dominan yaitu berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hampir setiap tahunnya DAU menjadi penyumbang 

terbesar pertama bagi Dana Perimbangan yang apabila dirata-ratakan dikisaran 

71%. Begitu pula dengan DBH yang menjadi penyumbang terbesar kedua bagi 

Dana Perimbangan yang apabila dirata-ratakan berada dikisaran 27%. Oleh karena 

itu penulis bermaksud untuk menguji dua sumber tersebut sebagai variabel 

penelitian. 

Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah juga 

mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim dan Kusufi, 2012). PAD pula 

merupakan sumber pembiayaan yang paling penting untuk mendukung 

kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Besar kecilnya 

hasil PAD paling tidak dapat mengurangi tingkat ketergatungan pada pemerintah 

pusat dan pada gilirannya akan membawa dampak pada peningkatan kadar 

otonomi daerah tersebut. 

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Pendapatan 

Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung selama delapan tahun terakhir, dari tahun 

anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2012 yang dapat dilihat dari tabel 

berikut : 

 

 



 
 

Tabel 1.4 

Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2005 sampai Tahun 2012 

 

TAHUN 
Pendapat Asli Daerah PAD 

% 
ANGGARAN REALISASI 

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   281.981.582.738,94   Rp     287.249.534.044,93  101,87% 

2008  Rp   338.376.369.006,00   Rp     314.627.155.412,30  92,98% 

2009  Rp   369.137.442.213,08   Rp     360.152.627.690,00  97,57% 

2010  Rp   416.030.066.849,00   Rp     441.863.104.294,00  106,21% 

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

2012  Rp   933.920.994.572,00   Rp  1.005.836.878.460,00  107,70% 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, data diolah. 

Dari tabel 1.4 tersebut dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan Asli 

Daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Adapun Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah yang melebihi dari Anggarannya terjadi pada tahun 2005, 2006, 

2007, 2010, 2011 dan tahun 2012. Sedangkan Realisasi Dana Pendapatan Daerah 

yang kurang dari Anggaran terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2009 yang 

mengindikasikan terjadi ketidak efektifannya pengelolaan keuangan daerah serta 

belum mampunya Pemerintah Daerah Kota Bandung menyerap dana Anggaran 

dengan semaksimal mungkin. Sama halnya yang terjadi pada Anggaran dan 

Realisasi DAU dan DBH yang setiap tahunnya masi terdapat nilai Realisasi yang 

jauh dari Anggaran seharusnya. 

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran 

rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar 

kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. PAD tersebut tidak hanya 

berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah 

itu sendiri sehingga pemerintah daerah dapat secara leluasa untuk 



 
 

mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan 

pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. 

Sedangkan keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari 

derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total 

penerimaan APBD-nya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan 

datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya 

diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam 

pelayanan publik dan pembangunan (Sari dan Yahya, 2009). 

Dalam kenyataannya kemampuan keuangan daerah masi didominasi oleh 

peranan dana perimbangan dalam APBD-nya. Seperti fenomena yang terjadi pada 

Pemerintah daerah Kota Bandung yang masih belum mampu mencukupi belanja 

dan biaya daerah melalui sumber PAD secara murni sehingga tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah cukup tinggi terhadap pemerintah pusat. 

Dengan kata lain, dana perimbangan dengan berbagai strukturnya memiliki peran 

dominan dalam pembiayaan pembangunan di daerah (Simanjuntak dan Mukhlis, 

2012). Sekalipun PAD diharapkan dijadikan modal utama dalam penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan, namun kontribusi yang dapat disumbangkan PAD 

relatif rendah dibandingkan kontribusi nilai Dana Perimbangan terhadap Total 

Penerimaan Daerah (TPD). 

Fenomena tersebut dapat dilihat dari data persentasi sumber Pendapatan 

terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung selama delapan tahun 

terakhir, dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2012 yang 

dapat dilihat dari tabel berikut : 



 
 

Tabel 1.5 

Persentasi sumber Pendapatan terhadap Total Realisasi Pendapatan 

Pemerintahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2005 sampai Tahun 2012 

 

TAHUN 

MASING-MASING % SUMBER 

PENDAPATAN/TOTAL PENDAPATAN 

PAD 
DANA 

PERIMBANGAN 

LAIN-LAIN 

PENDAPATAN 

YANG SAH 

2005 20,09% 76,71% 3,20% 

2006 18,16% 81,56% 0,28% 

2007 17,04% 65,09% 17,87% 

2008 18,25% 78,91% 2,84% 

2009 14,99% 60,31% 24,70% 

2010 18,11% 59,80% 22,09% 

2011 26,75% 70,31% 2,94% 

2012 34,16% 61,37% 4,47% 
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandung, data diolah. 

 

Dari tabel 1.5 diatas jelas terlihat bawa Dana Perimbangan masi menjadi 

penyumbang dana terbesar untuk Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Untuk 8 

tahun terakhir Dana Perimbangan menjadi sumber utama Pendapatan Daerah 

sekitar 69%. Sedangkan PAD yang didapat dari Pendapatan mandirinya 

memberikan kontribusi sebesar 21% dalam 8 Tahun terakhir. Hal ini menjadi 

bukti bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam hal ini belum mampu 

mengoptimalkan pendapatan mandirinya. Jika demikian maka dapat dikatakan 

bahwa prinsip otonomi di Pemerintah Daerah Kota Bandung belum dapat 

dilaksanakan dengan baik dan optimal. 

Penerimaan dalam struktur keuangan daerah, dimaksudkan untuk 

melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah yang telah disepakati 

bersama antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Dalam hal ini pengeluaran 

pemerintah dimaksudkan untuk membiayai segala sesuatu yang terkait dengan 



 
 

program pembangunan. Selain itu pula, pengeluaran tersebut juga dapat diarahkan 

pada pemenuhan berbagai pembiayaan pokok seperti gaji pegawai sipil dan 

kebutuhan operasional penyelenggaraan aparatur pemerintahan daerah 

(Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). 

Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai 

sektor terutama sektor publik dalam era desentralisasi fiskal. Peningkatan layanan 

publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk 

membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada 

upaya serius dari pemerintah untuk memberikan berbagai fasilitas pendukung. 

Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih 

besar untuk tujuan ini, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan Belanja 

Langsung.  Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 

36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan 

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan. 

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Belanja 

Langsung Pemerintah Kota Bandung selama delapan tahun terakhir, dari tahun 

anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2012 yang dapat dilihat dari tabel 

berikut : 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1.6 

Anggaran Belanja Langsung 

Pemerintahan Kota Bandung 

Tahun 2005 sampai Tahun 2012 

 

TAHUN 
BELANJA LANGSUNG 

% 
ANGGARAN REALISASI 

2005  Rp       590.285.327.769,00   Rp       558.029.160.037,00  94,54% 

2006  Rp       688.137.309.000,00   Rp       638.944.236.879,00  92,85% 

2007  Rp       741.588.320.417,00   Rp       574.120.075.124,00  77,42% 

2008  Rp       805.838.800.296,00   Rp       652.593.299.839,00  80,92% 

2009  Rp    1.107.122.907.132,00   Rp       880.659.336.930,00  79,54% 

2010  Rp    1.201.534.789.793,31   Rp       893.517.288.542,00  74,36% 

2011  Rp    1.273.287.389.441,00   Rp    1.114.350.718.569,00  87,78% 

2012  Rp    1.569.915.538.915,00   Rp    1.270.095.946.666,00  80,90% 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, data diolah. 

Fenomena yang dapat dilihat dari tabel 1.6 diatas bahwa Anggaran Belanja 

Langsung setiap tahunnya meningkat, namun untuk Realisasi Belanja Langsung 

itu sendiri setiap tahnnya jauh dari nilai yang di Anggarkan. Akibatnya, Anggaran 

belanja Langsung sebagai bagian dari Belanja Daerah yang jauh dari nilai 

Realisasi setiap tahunnya ini, dapat menghambat pembangunan yang mungkin 

terjadi akibat keterbatasan Anggaran Daerah. 

Pengeluaran daerah mencerminkan kapasitas anggaran daerah dalam 

menjalankan pembangunannya, baik untuk memenuhi kebutuhan rutin birokrasi 

pemerintahan maupun untuk memenuhi pendanaan pembiayaan pembangunannya. 

Era desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada kewenangan daerah yang 

lebih luas untuk mengelola anggaran keuangannya sesuai dengan potensi 

kebutuhannya. Daerah yang memiliki kemampuan anggaran yang tinggi 

berdampak pada meningkatnya pendanaan pengeluarannya. Sebaliknya, daerah 

dengan kemampuan anggaran yang minim berdampak pada keterbatasan dalam 



 
 

pembiayaan pengeluarannya (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Oleh karenanya 

pendanaan yang rendah sebagaimana informasi yang disajikan sebelumnya 

mencerminkan belum mampunya Pemerintah Daerah Kota Bandung 

mengoptimalkan Anggaran Pendapatan yang berkolerasi langsung dengan 

Anggaran Belanja Langsung sebagai bagian dari Belanja daerah.  

Mengacu pada hasil-hasil penelitian empiris yang telah dilakukan, terdapat 

perbedaan pendapat dan hasil pengujian antara hasil penelitian yang satu dengan 

hasil penelitian yang lainnya. Indraningrum (2011) melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 

Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Hal tersebut berarti Pemerintah 

Daerah dapat memprediksi anggaran Belanja Langsung didasarkan pada 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan penelitian lain 

dilakukan Lestari (2010) yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap 

Belanja Langsung pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif 

terhadap belanja langsung secara bersama-sama, namun secara parsial hanya Dana 

Alokasi Umum yang berpengaruh terhadap Belanja Langsung, sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil masing-masing tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap Belanja Langsung.   



 
 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dan bermaksud untuk menuangkannya ke 

dalam skripsi yang berjudul :   

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah 

Daerah Kota Bandung” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasrkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian 

mengindentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial terhadap 

Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

2. Seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap 

Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi sesuai 

dengan kajian masalah yang penulis perlukan untuk kemudian diolah dan 

dianalisis. Selain itu juga bermaksud sebagai bahan dalam penyusunan skripsi 



 
 

sebagai syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Sesuai dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang 

telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara 

parsial terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kota 

Bandung. 

2. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara 

simultan terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kota 

Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis yang penulis tujukan pada dinas pemerintah daerah 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi dinas yang diteliti, diharapkan akan memberikan informasi 

tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Langsung sehingga bisa 

digunakan dalam mengamati peningkatan serta penurunan Belanja 



 
 

Langsung yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

2. Bagi pegawai pemerintah yang diteliti, diharapkan memberikan 

informasi tentang sejauh mana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 

terhadap Belanja Langsung. 

 

1.4.2 Kegunaan Akademis 

 

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi : 

1. Penulis  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman 

peneliti dalam bidang penelitian khususnya mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah 

Daerah Kota Bandung. Penelitan ini juga merupakan salah satu syarat 

menempuh ujian tingkat sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama, Bandung. 

2. Pembaca  

Diharapkan penelitian ini dapat dugunakan sebagai sumber informasi 

dan referensi khususnya untuk penulisan karya ilmiah dengan topik 

yang sama dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 



 
 

sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang lebih  

mendalam. 

3. Instansi Terkait 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan maupun sedikit 

masukan yang sifatnya mengarah pada perbaikan, dan dapat dijadikan 

sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait pada 

masalah yang dibahas penulis. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

Kantor Pemerintahan kota Bandung yang khususnya dilakukan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastu Kencana No. 2 

Kota Bandung. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini 

adalah dari bulan Maret 2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 


