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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Era reformasi yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor  

22  tahun  1999  yang  direvisi  dengan  Undang-Undang  nomor  32  tahun  2004 

tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999  yang 

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan dan 

Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kekuatan baru dalam 

otonomi pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 

tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan undang-

undang ini berimplikasi pada perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan 

pemerintah daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(legislatif). 

Legislatif diberi kewenangan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan 

yang dilakukan oleh eksekutif menyebabkan posisi legislatif menjadi superior 

terhadap pemerintah. Akibatnya tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar, 

termasuk dalam proses penyusunan anggaran. Sebab, legislatif yang memiliki hak 

untuk meminta pertanggungjawaban dan mengadakan penyelidikan terhadap 
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eksekutif menjadi sangat berwibawa dalam proses penyusunan anggaran. 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menentukan perilaku oportunistik 

penyusunanAPBD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  

Dugaan adanya miss allocation dalam anggaran terjadi karena politisi 

memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran (Keefer&Khemani, 

2003).Alokasi sumberdayadalam anggaran mengalami distorsi ketika politisi 

berperilaku korup, terutama terkait dengan peluang untuk mendapatkan  

keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran 

pemerintah, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang 

mudah dikorupsi(Mauro,1998) dan memberikan keuntungan politis bagi politisi 

(Keefer dan Khemani, 2003). 

Proses penyusunan APBD merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan 

mengandung muatan politis yangcukup signifikan. Proses pengalokasian dalam 

anggaran merupakan ruang bagi legislatif atau DPRD untuk memasukkan 

kepentingan konstituen yang diwakilinya. Disisi lain sesuai Permendagri No. 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat eksekutif 

lebih dominan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang lebih besar 

dalam menyusun APBD. Eksekutif juga memiliki kekuatan (power) yang lebih 

besar karena memiliki pemahaman terhadap birokrasi dan administrasi, seluruh 

aturan dan perundang-undangan yang melandasinya serta hubungan langsung 

dengan masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu lama mengakibatkan 

penguasaan informasi eksekutif lebih baik dari pada legislatif (Florensia, 2009). 

Selain lebih dominan dalam proses penyusunan anggaran, pejabat eksekutif juga 
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bertindaksebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki informasi keuangan 

yang lebih baik dibanding pejabat legislatif. Hal inilah yang memberi peluang 

kepada penyusun anggaran baik legislatif maupun eksekutif untuk berperilaku 

oportunistik. 

Perilakuoportunistikini merupakan perilaku  yang  berusaha  mencapai  

keinginan  dengan  segala  cara  bahkan  cara  ilegal sekalipun (Maryono, 2013). 

Perilaku ini akan mengeksploitasi peluang keuntungan jangka pendek dengan 

mengorbankan keuntungan jangka panjang. Pelaksanaan otonomi daerah memberi 

kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi pendapatannya seluas 

mungkin. Terdapat dua komponen utama pendapatan daerah yakni Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Dalam penentuan PAD legislatif akan 

mendorong eksekutif untuk selalu meningkatkan target sehingga dapat 

meningkatkan alokasi untuk program yang mendukung kepentingannya. Hal ini 

ditengarai sebagai perilaku oportunistik. 

Masalah lain dalam pengalokasian anggaran adalah tidak diperhatikannya 

jangka waktu penetapan perubahan APBD, yang biasanya dilakukan beberapa 

bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Hal ini menjadikan anggaran tidak 

efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir, dan 

berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dimana 

dana yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat 

ternyata tidak terserap sepenuhnya. SiLPA ini memiliki pengaruh pada 

pengalokasian APBD periode selanjutnya, karena SiLPA akan digunakan untuk 

menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan. 
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Peluang perilaku oportunistik lain ditengarai juga terjadi pada sumber 

pendapatan daerah yang berbentuk dana transferpemerintahpusat, contohnya 

adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU berperan sebagai pemerata fiskal 

antardaerah (fiscal equalization) dengan memperhatikan potensi daerah, luas 

daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di 

daerah.DAU merupakan block grant yakni hibah yang  penggunaannya  cukup  

fleksibel  atau  tidak  terikat  dengan  program  pengeluaran tertentu (Maryono, 

2013). Dengan demikian kenaikan jumlah DAU dapat dimanfaatkan sebagai 

ruang untuk mengusulkan alokasi belanja yang baru, yang bisa berbeda dengan 

prioritas pengalokasian pada tahun sebelumnya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukakn oleh Havid Sularso et al (2014). Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, pada obyek dan tahun penelitian. Dimana pada 

penelitian yang dilakukan oleh Havid Sularso et al (2014) obyek penelitiannya di 

Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2012, sedangkan obyek 

penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di provinsi jawa timur pada tahun 

2011- 2013. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil judul 

penelitian “ DETERMINAN PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUNAN 

ANGGARAN ” (Studi pada Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur) 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
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1. Apakah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruhterhadapperilakuoportunistik penyusunan anggaran Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Jawa Timur? 

2. Apakah jumlah Sisa Lebih Pembelajaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh 

terhadap perilaku oportunistik penyusunan Anggaran Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur? 

3. ApakahjumlahDanaPerimbanganyaitu Dana Alokasi umum (DAU) 

berpengaruhterhadap perilakuOportunistik Penyusunan Anggaran 

Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh jumlah 

PAD terhadap perilaku oportunistik penyusunanananggaranKabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur? 

2. Untuk Menganalisis dan memperoleh bukti secara empiris pengaruh jumlah 

SiLPAterhadapperilakuoportunistik penyusunan anggaran Kabupaten/Kota 

di Provinsi JawaTimur? 

3. Untuk menganalisis dan  memperoleh bukti secara empiris pengaruh jumlah 

Dana Perimbangan yaitu DAU terhadap perilakuoportunistik penyusunan 

anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

mahasiswa dan pihak- pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama. 

2. Wacana  bagi  ilmu  pengetahuan,  khususnya  dalam  bidang  penganggaran  

yang  berkaitan dengan teori agensi. 

3. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, diharapkan mampu 

memberikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam memahami 

perilaku oportunistik penyusunan anggaran. 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan  sekripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab I Merupakan bentuk ringkas keseluruhan isi penelitian dan gambaran 

permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,manfaat penelitian,serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini, 

penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab  III  akan membahas mengenai  variabel  penelitian  dan  definisi  

operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data serta metode analisis.  
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan tentang analisis datatemuan empiris yang diperoleh 

dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian terakhir  ini berisi kesimpulan dari penelitian yang  telah 

dilakukan,keterbatasan dari penelitian ini dan saran untuk peneliti selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 


