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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Sejak jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 terjadi perubahan di 

indonesia, perubahaan ini terjadi di berbagai bidang termasuk sistem 

pemerintahan. Setelah terjadi reformasi, sistem pemerintahan yang tersentralisasi 

mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan munculnya TAP MPR 

Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, 

Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia 

merupakan suatu awal yang di lakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia 

ke arah yang lebih baik. TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum peraturan 

otonomi daerah No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah yang 

telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah 

Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 

2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi 

aspek desentralisasi yang sesungguhnya. 

 Setahun setelah penerapan desentralisasi, Jawa Barat mengalami 

penambahan kota dan kabupaten, bahkan pembentukan provinsi baru, yaitu 

Provinsi Banten yang didasari oleh Undang-undang No. 23 tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah cakupan 4 kabupaten (Tangerang, 

Serang, Pandeglang dan Lebak) serta 2 kota (Tangerang dan Cilegon). Bahkan 

sekarang ini ada wacana untuk membentuk provinsi baru, yaitu Provinsi Cirebon 
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yang terdiri dari kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah pantai utara, antara 

lain Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan (vivanews.com, 

2013). Pemekaran di wilayah Jawa Barat seharusnya dikaji ulang karena semua 

dapat berakibat pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat itu 

sendiri. 

 Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah 

memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan 

efisien. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk 

membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang 

dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong 

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola 

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Jika 

kondisi ini tercapai maka salah satu esensi sasaran pelaksanaan otonomi daerah 

telah tercapai. Dalam usaha mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, 

khususnya pemerintah daerah di era desentralisasi.  

 Dalam era desentralisasi, daerah merasa mendapatkan keleluasaan untuk 

menggunakan mandat kewenangan yang mengakibatkan pemerintah daerah 

cenderung ingin memberlakukan kembali berbagai pungutan daerah. Alasan 

umum pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut adalah agar pemerintah 

daaerah dapat memperkuat basis keuangan daerah dan dapat menambah dana 



3 
 

 
 

alokasi umum (DAU) yang jumlahnya dirasakan masih kurang. Saat ini baik 

pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten, dengan dukungan penuh dari 

Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), disibukkan dengan berbagai usaha 

untuk meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah telah 

merancang berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan 

lainnya melalui penciptaan sumber penerimaan baru, atau dengan cara 

meningkatkan tarif pungutan yang sudah ada.  

 Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain 

penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber 

keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Bratakusumah dan 

Solihin, 2001). 

 Keberhasilan otonomi daerah dapat diihat dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Namun pada kenyataan di Indonesia, pemerintah daerah masih sangat 

bergantung pada dana bantuan pusat. Hal ini sering dijumpai bahwa dana bantuan 

pusat masih jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah. Menurut Florida (2006), 

pada penelitian Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, bahwa PAD yang rendah 

memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Ketergantungan 

tersebut menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah. Rendahnya tingkat 

kemandirian pemerintah daerah menggambarkan masih rendahnya kinerja 

keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah dalam membiayai 
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kegiatan operasional pemerintahan masih bergantung pada pihak eksternal. 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang 

harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada 

masyarakat berupa pelayanan baik dan perbaikan fasilitas umum. Kontribusi PAD 

kabupaten/kota di Jawa Barat 2011 ditargetkan mengalami peningkatan dibanding 

PAD 2010 agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat 

seara demokratis.  

Tabel 1.1 

Pendapatan Asli Daerah  

Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2011 

NO DAFTAR SAMPEL 
PAD  

2010 2011 

1 Kabupaten Bandung Rp198650518839 Rp291062396559 

2 Kabupaten Bekasi Rp258671098123 Rp599070130849 

3 Kabupaten Bogor Rp399263956504 Rp685121399928 

4 Kabupaten Ciamis Rp50512875943 Rp58900535511 

5 Kabupaten Cianjur Rp114305535968 Rp147346021050 

6 Kabupaten Cirebon Rp139426725461 Rp193843221050 

7 Kabupaten Garut Rp108914763969 Rp122418643665 

8 Kabupaten Indramayu Rp101840184225 Rp144553804178 

9 Kabupaten Karawang Rp210282788665 Rp378630051818 

10 Kabupaten Kuningan Rp68158790368 Rp82917043803 

11 Kabupaten Majalengka Rp76398018123 Rp86579536411 

12 Kabupaten Purwakarta Rp76489287145 Rp111690657181 

13 Kabupaten Subang Rp75532291693 Rp94181846520 

14 Kabupaten Sukabumi Rp98442632628 Rp151825718336 

15 Kabupaten Sumedang Rp108646803911 Rp139823277566 

16 Kabupaten Tasikmalaya Rp48338061521 Rp51160921192 

17 Kabupaten Bandung Barat Rp50367666303 Rp94606169067 

18 Kota Bandung Rp441863068294 Rp833254175288 

19 Kota Bekasi Rp296046878711 Rp568344298997 

20 Kota Bogor Rp127488089831 Rp230449644620 

21 Kota Cirebon Rp90795674571 Rp120130531059 

22 Kota Depok Rp142380788621 Rp282747544886 

23 Kota Sukabumi Rp91472357185 Rp115473386833 



5 
 

 
 

24 Kota Tasikmalaya Rp104787914974 Rp110369865905 

25 Kota Cimahi Rp87321279805 Rp116677729307 

26 Kota Banjar Rp37358705002 Rp45952391987 

  Rp136860337540 Rp221207567793 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan 

 

 Provinsi Jawa Barat dari sisi anggaran, volume APBD Jabar pada 2010 

cukup signifikan, yakni Rp 9,560 triliun. Sebagai perbandingan, angka itu 

sembilan kali lipat lebih besar daripada volume APBD Nusa Tenggara Barat yang 

tergolong daerah tertinggal. Sejumlah pihak meyakini, dengan kekayaan alam dan 

sumber daya manusia Jabar yang memadai, angka itu masih bisa didongkrak. Hal 

itu dibuktikan dengan terus naiknya target pendapatan asli daerah (PAD) Jabar 

dari tahun ke tahun. Pada 2011, misalnya, PAD ditetapkan Rp 8,424 triliun atau 

naik 8,6 persen dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya (kompas.com, 

2010). Hasil yang di raih pemerintah provinsi di ikuti oleh pemerintah daerah 

yang berada di bawahnya dengan rata-rata PAD mengalami kenaikan yang bisa di 

lihat pada tabel 1.1 bahwa rata-rata PAD kabupaten/kota di Jawa Barat dari tahun 

2010 ke 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp84.347.230.253 ini disebabkan oleh 

Provinsi Jawa Barat yang menduduki peringkat kedua sebagai tempat favorit 

penanaman modal asing selama tahun 2011 setelah Provinsi DKI Jakarta. Nilai 

investasi di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar $ 3,8 miliar atau 19,7 persen dari 

total PMA 2011. Investasi di Provinsi Jawa Barat meliputi sektor energi 

(pembangkit listrik), bahan kimia, energi panas bumi dan sektor jasa. 

Tabel 1.2 

Dana Perimbangan 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2011 
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NO DAFTAR SAMPEL 
Dana Perimbangan  

2010 2011 
1 Kabupaten Bandung Rp1436030033073 Rp1511351819966 
2 Kabupaten Bekasi Rp1147007099045 Rp1157037049474 
3 Kabupaten Bogor Rp1611993763844 Rp1781177918858 
4 Kabupaten Ciamis Rp1035710000785 Rp1123613689708 
5 Kabupaten Cianjur Rp1085429867504 Rp1171748477370 
6 Kabupaten Cirebon Rp1045997902137 Rp1099402437492 
7 Kabupaten Garut Rp1283191311728 Rp1396358911358 
8 Kabupaten Indramayu Rp1077081457745 Rp1112478231285 
9 Kabupaten Karawang Rp1121038108120 Rp1201893814738 
10 Kabupaten Kuningan Rp803424540314 Rp862737321488 
11 Kabupaten Majalengka Rp877528110599 Rp981620120854 
12 Kabupaten Purwakarta Rp651229105746 Rp623943372553 
13 Kabupaten Subang Rp964284499791 Rp1003141704663 
14 Kabupaten Sukabumi Rp1109665959724 Rp1249793326098 
15 Kabupaten Sumedang Rp816535938682 Rp974499179692 
16 Kabupaten Tasikmalaya Rp1058189564045 Rp1043973470058 
17 Kabupaten Bandung Barat Rp751744276941 Rp809660453183 
18 Kota Bandung Rp1459244804313 Rp1406734260136 
19 Kota Bekasi Rp916219421376 Rp960002856824 
20 Kota Bogor Rp584537928387 Rp602216655331 
21 Kota Cirebon Rp486326699207 Rp533161934978 
22 Kota Depok Rp704003831464 Rp679024056556 
23 Kota Sukabumi Rp386088446657 Rp407221918044 
24 Kota Tasikmalaya Rp516684338560 Rp574424542326 
25 Kota Cimahi Rp432579734555 Rp422164126956 
26 Kota Banjar Rp277368410501 Rp308268776993 
  Rp889823096352 Rp940921197964 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan 

 

 Dari hasil peningkatan PAD kabupaten/kota di Jawa Barat yang cukup 

signifikan akibat iklim investasi yang baik berbanding terbalik dengan 

kemandirian dan ketergantungan daerah ini disebabkan pemerintah daerah masih 

sangat bergantung dari bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dinyatakan 

oleh kenaikan dana perimbangan yang cukup besar dari tahun 2010 ke 2011 
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sebesar Rp51.098.101.612, sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) yang menemukan 98% seluruh kabupaten/kota di Indonesia belum 

mandiri. Pemerintah daerah masih ketergantungan pada transfer uang dari 

pemerintah pusat walaupun terjadi peningkatan pada PAD di masing-masing 

kabupaten/kota.     

 Menurut Emmy Mutiarin, Kepala Sub Auditorial Jawa Barat I Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat (vivanews.com, 2012), menjelaskan 

kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung dari bantuan berupa transfer dari 

pemerintah pusat. Kabupaten/kota kesulitan mengelola aset dan kekayaan potensi 

daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Ketidakmampuan ini 

yang seharusnya dipicu agar kabupaten/kota bisa mandiri dan tidak tergantung 

dari transfer yang sifatnya bantuan dari pusat. Menurutnya, Tidak lebih dari 2 

persen kota kabupaten di Indonesia yang mempunyau kemampuan mengelola aset 

dan kekayaan daerahnya. Di antara jumlah yang kecil ini Kutai Kartanegara 

menjadi wilayah yang mencuat dalam dalam membangun dan mengelola potensi 

daerah sehingga mampu mandiri, berdasarkan catatan BPK di Jawa Barat sendiri 

dari 26 kabupaten/kota yang ada hanya ada dua wilayah yang mampu mandiri di 

antaranya Kota Depok.  

 Jika mencermati sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagian 

besar dana perimbangan tersebut diserahkan kembali ke daerah sebagai 

pendapatan daerah. Contohnya dari DBH yang bersumber dari pajak, khususnya 

pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

(BPHTB), 90% dari penerimaan kedua sumber pendapatan tersebut diserahkan 
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kembali kepada daerah dengan 64,8% di antaranya diperuntukkan bagi 

kabupaten/kota pemungutnya, 16,2%. dikembalikan ke provinsi yang 

bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sisanya sebanyak 90% bagian 

pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan ke seluruh kabupaten/kota 

berdasarkan realisasi PBB tahun berjalan. Pola sistem desentralisasi fiskal 

semacam itu secara logika telah memperlihatkan bahwa daerah memiliki 

kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang besar. Besarnya kewenangan 

daerah dalam mengelola keuangan daerah tersebut ternyata belum berjalan secara 

sinergis dengan upaya membangun sistem akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah (pajak.go.id, 2011). 

 Menurut Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, 

sebenarnya terlihat telah ada upaya untuk memperkuat sistem perimbangan 

kekuasaan daerah. DPRD dapat melakukan sistem pengawasan yang efektif 

kepada eksekutif di daerah dengan mengacu pada laporan hasil pemeriksaan 

(LHP) BPK. Jika LHP menghasilkan opini tidak wajar, DPRD dapat meminta 

kepada kepala daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan. 

Sifatnya untuk memotivasi satuan kerja perangkat daerah. 

 Mekanisme tersebut sebenarnya dapat dipergunakan sebagai upaya 

strategis untuk memperbaiki sistem dan tata kelola keuangan daerah secara 

bertahap. Karena berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, kepala daerah diposisikan sebagai pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah. Secara organisasi kepala daerah bertanggung jawab 
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sepenuhnya atas sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh 

kepala SKPD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. 

 Pemerintah pada tahun 2010 berupaya memperkuat basis pengelolaan 

keuangan daerah dengan mengeluarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah yang mengarahkan penerapan SAP berbasis akrual. Aturan 

itu dimaksudkan untuk semakin menertibkan sistem tata kelola keuangan daerah. 

Selain itu, amendemen yang kedua terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dalam pengelolaan keuangan daerah 

diharapkan dapat mendorong kapasitas daerah untuk semakin memperbaiki tata 

kelola keuangannya. Untuk mengefektifkan semua langkah tersebut di atas perlu 

pengawasan yang baik oleh DPRD agar tata kelola keuangan daerah dapat 

berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan publik, hal ini 

mendukung dengan pernyataan Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa 

kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas 

organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik. 

Tuntutan pemerintah daerah harus memperbaiki kinerja keuangan terlihat dengan 

pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono (Tempo.co, 2011), 

bahwa pemerintah daerah harus memperbaiki kinerja keuangannya. Sebab, 

pengelolaan keuangan daerah yang bagus ialah dasar pelayanan publik yang baik 

dan pengelolaan keuangan daerah mutlak dijaga sesempurna mungkin karena itu 

merupakan landasan pelayanan publik. 

 Menurut penelitian Sumarjo (2010) pada pemerintah daerah Kabupaten 
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dan Kota di Indonesia menunjukkan hasil bahwa ukuran (size) pemerintah daerah, 

leverage, dan intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Sementara, menurut Kusumawardani (2012), menyatakan 

kinerja keuangan pemerintah daerah masih memiliki kinerja yang relatif rendah., 

hal ini dapat dilihat melalui PAD yang jauh lebih rendah dari Dana Perimbangan. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 

penelitian ini penulis menggunakan objek dan tahun yang berbeda dan pada 

variabel kinerja keuangan penulis menggunakan rasio kemandirian keuangan 

daerah dan rasio ketergantungan keuangan daerah. 

 Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk 

melakukan penelitian lebih jauh mengenai pengaruh karakteristik pemerintah 

daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat. Oleh karena itu penulis, mengangkat judul : 

"PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010-2011" 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 

2. Apakah kemakmuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
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pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 

3. Apakah intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 

4. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 

5. Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menemukan bukti empiris bahwa ukuran aset berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Barat. 

2. Menemukan bukti empiris bahwa kemakmuran daerah berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat. 

3. Menemukan bukti empiris bahwa intergovernmental revenue berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat. 

4. Menemukan bukti empiris bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Barat. 
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5. Menemukan bukti empiris bahwa karakteristik pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Adapun manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi syarat sidang Strata 1 Program Studi Akuntansi pada 

Universitas Widyatama dan menambah wawasan dan pengetahuan serta 

pemahaman dalam bidang akuntansi sektor publik. 

2. Bagi Mahasiswa atau Akademisi 

penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang 

pemerintahan dan akuntansi sektor publik. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan kajian teoritis, terutama yang berkaitan dengan bidang 

akuntansi sektor publik. 

4. Bagi Pihak Lain 

Hasil-hasil informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan umumnya, khususnya 

mengenai akuntansi sektor publik serta sebagai bahan masukan untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang topik yang saling 
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berhubungan.  

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian dengan mengambil data melalui Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia perwakilan Jawa Barat, Jl. Moch. Toha No. 164, 

Bandung, Jawa Barat Telp. 022-5207294 Fax. 022-5207898 dan Badan Pusat 

Statistik Provinsi Jawa Barat, Jl. PHH. Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa 

Barat E-mail: bps3200@bps.go.id Telp: 022-7272595; 022-701696 Fax: 022-

7213572. Adapun penelitian dilakukan dari bulan Februari 2013 sampai dengan 

selesai. 
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