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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai 

dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2000, merupakan kebijakan yang 

dipandang demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang 

sesungguhnya. Seperti dikemukakan oleh Menteri Keuangan Budiono, tujuan 

otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 

kepada masyarakat, pengembangan kahidupan berdemokrasi, keadilan, 

pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 

serta antar daerah. Dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang menjadi 

landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh bagaimana pengaplikasian 

hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian 

“dipandu” dengan Kepmendagri No.29/2002 (Abdul Halim,2004). 

Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah Indonesia menerapkan 

system pemerintahan yang bersifat sentralistik.Dengan demikian system 

penyelenggaraan pemerintah sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat.Hal ini 

menyebabkan pembangunan daerah-daerah lebih didominasi oleh pusat 

sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di 

Indonesia.Olehsebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut 

diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada 

daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. 
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Dalam upaya mendukung pelaksanaan nasional, pemerintah memberikan 

kesempatan untuk menyelenggaraka otonomi daerah dengan mengeluarkan 

undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-

undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi daerah 

No.32 tahun 2004 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 2000, merupakan 

kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek 

desentralisasi yang sesungguhnya.Desentralisasi sendiri bertujuan untuk lebih 

meningkatkan kesejahteraaan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembang 

kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang 

serasi antara pusat dan antar daerah (Dalam sidik et al, 2002, yang dikutip oleh 

maemunah 2006). 

Di satu pihak otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannyaUU 

No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 

1999tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang 

sekarangtelah diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dan UUNo. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar 
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pemerintah pusat dandaerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya 

kesadaran untukmembangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi 

terkosentrasi di pusat. Namundipihak lain, otonomi daerah menghadirkan 

kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah” dan “desentralisasi 

kemiskinan”. Artinya pelimpahanmasalah dan kemiskinan yang selama ini 

tidak mampu ditangani dan diselesaikanoleh pemerintah pusat.Kewajiban 

pemerintah pusat dalam negara kesatuan untukmenjamin sumber keuangan 

untuk membiayai otonomi tersebut.Untuk menjaminsumber keuangan bagi 

daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangankeuangan pusat 

dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salahsatu dari dua 

metode berikut: pertama, perimbangan keuangan yang ditempuhdengan cara 

penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenispenerimaan pusat. 

Dan metode kedua, perimbangan keuangan yang ditempuhdengan cara 

pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar pusat dandaerah 

otonom (Ulum 2004:51). 

Pemerintah daerah dapat terselanggara karena adanya 

dukunganberbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya 

roda organisasipemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan.Faktor 

keuangan merupakanfaktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi 

pembiayaanpenyelenggaraan roda pemerintah daerah.Keuangan daerah adalah 

keseluruhantatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran 

yang meliputipendapatan dan belanja daerah (Tangkilisan 2005:71).Sumber-

sumberpenerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
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lalu,Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, 

sumbangan danbantuan, serta penerimaan pembangunan. 

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas 

desentralisasi di lakukan atas beban APBD.Dalam rangka penyelenggaran 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas 

desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut 

pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah 

terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU,  dan 

DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga 

sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, 

sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama 

dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).  

UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah 

berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil digunakan untuk pelaksanaan 

kewenangan Pemda.Dana Bagi Hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal 

antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai 

pemerataan fiskal antardaerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan 

DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat 

darurat. Diluar ketiga fungsi tersebut, untuk secara detailnya, penggunaan 

dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat 

menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan 
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pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas 

penggunaan dana tersebut. 

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah 

daerahadalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan 

menjamintercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi 

pemerintahdaerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan 

kewenangannya,sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali 

melalui sumberpendanaan sendiri yaitu PAD. Namun kenyataannya, transfer 

dari pemerintahpusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk 

membiayai operasiutamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh 

pemerintah daerah dilaporkandiperhitungkan dalam APBD. Dimana 

Kebijakan penggunaan danatersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara 

transparan dan akuntabel. 

Adanya dana transfer tersebut berimplikasi pada APBD, yaitu padapos 

penerimaan, sebagai konsekuensinya adalah bertambah besarnya 

jumlahpenerimaan daerah. Perubahan jumlah penerimaan daerah yang cukup 

besartersebut harus diikuti dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien 

dan efektif dan disertai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. UU No. 

32 th2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 th 2004 tentang 

perimbangankeuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga 

dapat memberikanspirit bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan 

sumber ekonomi yang adasecara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif. Misi 

utama UU tersebut bukanhanya pelimpahan kewenangan, pembiayaan, tetapi 
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dimaksudkan agar penataansistem pengelolaan keuangan lebih baik, sehingga 

diharapkan kualitas pelayanankepada masyarakat semakin baik dan 

kesejahteraan masyarakat meningkat. Semangat desetralisasi, demokrasi, 

transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses 

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah yang sehat. 

Oleh karenanya dibutuhkan laporan keungan yang handal dan dapatdipercaya 

agar dapat memberikan informasi sumber daya keuangan daerah, 

danmengukur sejauh mana prestasi pengelolaan sumber daya keuangan 

pemerintahdaerah yang bersangkutan sesuai dinamika dan tuntutan 

masyarakat (publik). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan  batas 

maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan 

sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan 

menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

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 
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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-uundang No.33 Tahun 2004). 

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). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda.Daerah 

yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang 

melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah 

lainnya, begitu juga sebaliknya.Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan 

Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD 

yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD 

yang rendah.   

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 
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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).  

Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2003) pernah melakukan 

pengujian adanya flypaper effects pada belanja daerah pemerintah 

kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian 

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa flypaper effect terjadi pada DAU periode 

t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun hasil penelitian tersebut tidak 

dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia.Karena menurut 

Penelitian Syukriy & Halim (2003) Pemda kabupaten/kota di Jawa-Bali 

memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemda kabupaten/kota di luar 

Jawa-Bali. 

Dalam Maimunah Mutiara (2006) banyak peneliti sebelumnya 

menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah 

baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra.Pada hasil analisis di Pulau 

Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap 

Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi Flypaper Effect.Hal ini sesuai 

dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih 

besar daripada pengaruh PAD terhadap BD diterima.Hasil ini konsisten 

dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Syukriy & Halim (2004), Rosiana 

(2010). 
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(Dalam Syukriy & Halim, 2003) Studi tentang pengaruh pendapatan 

daerah (local own source revenue) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak 

dilakukan (misalnya Aziz et al; Von Furstenberget al, 1986). Hipotesis yang 

menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhianggaran 

belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tax spend hyphotesis (Aziz et 

al, 2000; Doi,1998; Von furstenberg et al , 1998). Dalam hal ini pengeluaran 

Pemerintah Daerah akan disesuaikandengan perubahan dalam penerimaan 

Pemerintahan Daerah atau perubahan pendapatan terjadisebelum perubahan 

pengeluaran. 

Penelitian Ndadari dan adi (2008) menguji apakah ada kecenderungan 

prilaku asimetris pemerintah kabupaten/kota terhadap transfer pemerintah 

pusat yang diwujudkan dalam APBD. Penelitian inimenggunakan sampel 41 

kabupaten/kota di Indonesia, yaitu daerah yang memiliki data-data lengkap 

dan daerah yang tidak mengalami pemekaran. Hasil penelitian mereka 

menunjukkan adanya perilaku asimetris daerah dalam merespon transfer 

pemerintah pusat. Hasil penelitian Ndadari menyebutkan bahwa Pemerintah 

daerah memperlihatkan adanya perilaku asimetris dengan cara memanipulasi 

pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan 

maksimalisasi PAD agar nantinya dapat memperoleh bantuan berupa transfer 

pemerintah pusat. 

Memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui 

bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah dan 

pemerintah daerah berkecenderungan untuk bergantung kepada DAU 
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dibandingkan dengan optimalisasi PAD daerahnya masing-masing. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli 

Daerah (Pad) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Tengah” penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya.  

B. Batasan Masalah 

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi 

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

Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota Besar di Jawa Tengah Tahun 2010-

2011. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan 

permasalahan sebagaiberikut: 

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah? 

3.  Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

secara bersama berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya Penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) 

terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa 

Tengah. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa 

Tengah. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan terhadap Belanja 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yaitu: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat dan 

pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan 

sehingga dapat terwujud good governance. 

2. Bagi Akademisi.Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan 

sektor publik dan sebagai referensi data tambahan bagi peneliti lainnya 

yang tertarik pada bidang kajian ini. 
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3. Bagi Penulis Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi 

yang di peroleh, serta menambah pengalaman peneliti. 

 

E. SistematikaPenulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan gambaran 

mengenaisistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang 

permasalahan yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan tentang 

tinjauan pustaka yang memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan 

mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang ruang 

lingkup penelitian, teknik pengambilan sampelpengukuran variabel, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini 

menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan 

pembahasan hasil pengujian sesuai dengan alat analisis yang digunakan. 

BAB V PENUTUP Bab ini menguraikan  kesimpulan dari tabel 

analisis data pada bab IV yang dilanjutkan dengan saran-saran yang 

bermanfaat, selain itu juga terdapat keterbatasan serta implikasi dari penelitian 

ini. 

 


