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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring 

dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Kebijakan terkait yang tertuang 

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

Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 

(Undang-undang ini dalam perkembangannya diperbarui dengan 

dikeluarkannya Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 

33 Tahun 2004). Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang 

bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja 

keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Harianto dan 

Adi, 2007). 

Pemerintah daerah menjalankan keuangan negara menganut azas 

desentralisasi yang bisa disebut juga sistem otonomi daerah. Dimana otonomi 

daerah banyak menuntut pada pemerintah daerah untuk lebih memberikan 

pelayanan yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: 

transparasi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, 

keseimbangan hak, dan kewajiban demi tercapainya “good governance” (Sari 

dan Yahya, 2009). Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang No 32 

Tahun 2004 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
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daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pemberian otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah 

harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien 

dan efektif, demokratis mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan 

pemerataan dan keadilan serta, mampu mengembangkan segenap potensi dan 

keanekaragaman daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber 

penerimaan keuangan sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, 

dalam hal ini pemerintah menetapkan prinsip-prinsip uang berdasarkan fungsi 

(Darise, 2007) 

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang 

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 lain-lain dari 

pendapatan yang sah (Halim, 2007). 
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Menurut Halim (2007) permasalahan yang dihadapi daerah pada 

umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi 

daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum 

memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara 

keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti 

bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan 

pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 

10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai 

kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat 

timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan 

retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi 

hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah 

penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relatif mahal) dan 

kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan 

pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi. 

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma 

dalam penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana 

Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola 

sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang 

hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terlatak pada aspek 

akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber 



 

4 

ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah) 

menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 

2002). Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan 

perekonomian daerah.  

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 ”dilaporkan” 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.32 Tahun 2004 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 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 
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Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah 

dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan 

penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan 

akuntabel (Maemunah, 2006). 

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). 

DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber 

dana lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbangan) 

untuk itu diharapkan DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk 

meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi 

yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan 

potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Sari dan Yahya, 2009). 

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan 

pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja 

pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan 
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pelayanan kepada masyarakat. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan 

yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, 

dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota (Darwanto dan 

Yustikasari, 2007). 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja 

modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas 

publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini 

belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang 

produktif (Darwanto dan Yustikasari, 2007).  

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan 

daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan 

(kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari 

pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan 

bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Kuncoro (2007) juga 

menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah 

daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum 

sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya 

aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya DAU. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah 

dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). 

Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas 

begitu sering ditujukan kepada para manajer pemerintah di daerah. Seiring 

dengan itu semua Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 juga 

mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan 

yaitu berupa neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran, bagi kepala 

daerah hal itu semua pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen daerah 

untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif (Setiawan, 

2010). 

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa 

daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa 

bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat 

desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli 

daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat 

kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi 

pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk 

membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan 

daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan 

sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah 

dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dalam hal 
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ini Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang 

menjadi tumpuan daerah karena 90% diantaranya adalah menjadi hak daerah 

(Setiawan, 2010). 

Peneliti sebelumnya, Mala (2008) dalam Sari dan Yahya, 2009 

melakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Jawa Tengah 

dengan hasil yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Pdrb), Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum secara bersama sama berpengaruh signifikan kepada 

Belanja modal. Sari (2009) yang meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) terhadap Belanja Langsung pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau memperoleh hasil yaitu dana 

alokasi umum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja 

langsung. Sedangkan pendapatan asli daerah menunjukkan pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa pendapatan asli daerah 

secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), 

menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Bidang 

yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu Belanja Bidang Pendidikan, 

Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat 

apakah pada Belanja Daerah Sektor yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat/publik juga masih terjadi flypaper effect atau tidak. Hasil yang 

didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi flypaper 

effect, sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang 
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pekerjaan umum telah terjadi flypaper effect. Penelitian yang dilakukan 

Rahmawati (2010) menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi 

Pemerintahan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah) menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. 

Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk 

alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. Dana Alokasi Umum 

berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang 

memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga 

semakin tinggi. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut mengenai "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengalokasian Belanja 

Daerah pada PemerintahKabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat". 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Barat, yang dibatasi periode tahun 2007 - 2009 dan pengaruh 

belanja daerah hanya diukur dengan dana alokasi umum dan pendapatan asli 

daerah. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja 

daerah. 

2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian 

belanja daerah . 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja 

daerah. 

2. Menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian belanja 

daerah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian berharap bahwa penelitian ini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Menjadi bahan pertimbangan praktisi sebagai masukan yang penting 

dalam memahami pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian 

belanja daerah di Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 
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2. Menjadi bahan pertimbangan praktisi sebagai masukan yang penting 

dalam memahami pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

pengalokasian belanja daerah di Pemerintah Propinsi Jawa Barat.  

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan akademisi dalam penulisan 

penelitian yang sejenis. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 

batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang penggambaran teori yang melandasi penelitian ini 

meliputi Anggaran Pendapatan dana Belanja Daerah (APBD), 

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

Belanja Daerah (BD), penelitian terdahulu, kerangka penelitian 

dan hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan variabel penelitian, dan  metode dan teknik 

analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan secara rinci tentang analisis data serta pembahasan 

hasil yang diperoleh secara teoritik baik secara statistik dan 

kuantitatif. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya. 

 


