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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan 

demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. 

Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan 

akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam 

pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan Negara 

maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan 

pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Pengamat 

ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan 

setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah 

diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan pengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing 

daerah. Menurut Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, 

Hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi diwujudkan 
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dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam 

bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam 

sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam 

pembiayaan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, 

tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. 

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 di sektor 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, 2009). Menurut 

Pasal 5 ayat 2, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 disebutkan 

penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas 

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan seperti Dana Alokasi Umum, 

Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus, dan Lain-lain Pendapatan. 

Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah, 

penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan. 
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Menurut Halim (2009) 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. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai 

kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, 

yaitu kurang dari 10% hingga 50%. 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. 

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara 

pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, 

Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk 

pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum 

dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika 

daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Menurut data 

dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, DAU 

merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,17% 

dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi Dana Perimbangan semakin 

lama semakin menurun dalam anggaran Pemda sejalan dengan 

peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama 

pendapatan daerah. 
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Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan 

sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan 

kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. 

Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan 

prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik 

bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas 

(Kusnandar, 2012). 

Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati 

(2010) yang meneliti di Jawa Tengah, Srikandi Cipto Mangunkusumo 

(2012) yang meneliti di seluruh pulau Jawa, dan Pipit Budiarti (2012) yang 

meneliti di Jawa Timur memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan 

berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki 

PAD dan DAU yang tinggi, maka pengeluaran sebagai alokasi belanja 

daerahnya semakin tinggi juga. Imroatus Sholikhah (2014) yang meneliti 

di seluruh pulau Jawa memperoleh hasil yaitu secara parsial variabel PAD, 

dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 

sedangkan variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal. Dari hasil peneliti sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh 

PAD, DAU, dan luas wilayah terhadap alokasi belanja daerah secara lebih 

mendalam khususnya 29 kota di Pulau Jawa. 
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Alasan peneliti hanya mengambil 29 kota di Pulau Jawa adalah 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah, dan 

Dana Alokasi Umum mempengaruhi alokasi belanja daerah dari setiap 

daerah kota. Dimasukkannya variabel luas wilayah dalam penelitian ini 

adalah peneliti ingin mengetahui seberapa kuat luas wilayah 

mempengaruhi alokasi belanja daerah dari setiap luas wilayah, mengingat 

luas wilayah pada kota lebih sempit daripada luas wilayah pada kabupaten. 

Walaupun luas wilayah perkotaan lebih sempit, dari segi pertumbuhan 

ekonomi di wilayah perkotaan lebih maju. Jika merujuk pada penelitian 

terdahulu, variabel luas wilayah memiliki pengaruh positif dan pengaruh 

negatif terhadap alokasi belanja daerah, sehingga peneliti ingin 

membuktikan apakah ada pengaruh positif atau pengaruh negatif dari luas 

wilayah ini terhadap alokasi belanja daerah. Peneliti juga ingin 

membuktikan apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.  

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

dan luas wilayah penting bagi pemerintah daerah kota agar dapat 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah dan 

selanjutnya dapat meningkatkan kualitas sistem pengelolaan daerah 

dilaukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, 

dan taat pada peraturan perundang-undangan. Bagi ilmu pengetahuan,  

penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah 

kota mengelola keuangan daerah, menerima dan mengelola Dana Alokasi 
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Umum yang didistribusikan dari pemerintah pusat, dan mengelola pajak 

dan retribusi daerah mengingat demografi penduduk kota lebih padat dan 

luas wilayah lebih kecil, serta mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah 

daerah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kurun 

waktu satu tahun. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Srikandi 

Cipto Mangunkusumo (2012) yaitu Pengaruh DAU dan PAD terhadap 

alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa 

mengambil periode penelitian 2009-2011 sedangkan peneliti meneliti 

Pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah menggunakan 

periode tahun 2011-2014 dengan menambah variabel luas wilayah dan 

sampel 29 kota di Pulau Jawa, relatif lebih sempit daripada peneliti 

terdahulu.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah Terhadap 

Alokasi Belanja Daerah Pada 29 Kota di Pulau Jawa”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi 

Belanja Daerah?  

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi 

Belanja Daerah? 

3. Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Alokasi Belanja Daerah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Alokasi Belanja Daerah. 

3. Untuk menganalisis pengaruh luas wilayah terhadap Alokasi Belanja 

Daerah. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi masyarakat : Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 

pengalokasian sumber daya yang akan dikembangkan oleh suatu 

pemerintah daerah. 

2. Bagi pemerintah : Untuk memberikan masukan bagi kinerja 

pemerintah dalam merencanakan dan memutuskan suatu anggaran agar 

dapat terlaksana dengan baik dan tepat. 

3. Bagi ilmu pengetahuan : Untuk menambah wawasan mengenai kinerja 

keuangan daerah, dan mengetahui anggaran-anggaran yang digunakan 

dalam pemerintah daerah. 

4. Bagi penelitian selanjutnya : Sebagai bahan informasi dan bahan 

pengembangan untuk melakukan studi empiris dengan menambah 

suatu variabel tertentu. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran penelitian 

yang jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam 

memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis 

besar dapat diuraikan sebagai berikut :  



 

    
 

9 

BAB I   Berisi pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis  

BAB III  Berisi metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan 

sumber data, definisi operasional variabel dan pengukuran 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV  Berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan 

yang terdiri dari deskripsi dari objek penelitian, analisis data 

dan pembahasan atas hasil analisis data.  

BAB V  Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan serta keterbatasan dan saran yang dapat 

dipertimbangkan terhadap hasil penelitian. 


