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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Implementasi desentralisasi menandai proses demokratisasi di daerah 

mulai berlangsung. Setidaknya hal tersebut diindikasikan dengan terbentuknya 

pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan 

mengelola pembangunan di daerah, tanpa dihalangi oleh kendala struktural yang 

berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri 

masyarakat didaerahnya lebih dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Menurut 

Undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilakukan agar kesejahteraan 

yang didapat oleh seluruh masyarakatnya dapat merata atau tidak hanya sebagian 

orang saja yang merasakan kesejahteraan. 

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi 

fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses 

pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. 

Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya 

terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun 

memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber 
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penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam 

dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut 

menjadi beban fiscal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Menurut Bird dan Vaillanccourt (Susilo, 2002) menyatakan bahwa ada tiga 

variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian 

pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu: 

1. Desentralisasi, yang berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam 

lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah 

daerah. 

2. Delegasi yang berhubungan dengan situasi, yaitu daerah bertindak selaku 

perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas 

nama pemerintah. 

3. Devolui atau pelimpahan yang berhubungan dengan situasi yang bukan 

saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang 

perlu dikerjakan berada di daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting dalam 

rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan 

suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan 

kekhasan daerahnya masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik 

bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan 

kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat 

ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan otonomi daerah 

yang dipimpin oleh pemerintah daerah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan
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Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi 

dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (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 (SDA). Sumber 

dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan 

(Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) 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). 

Dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa 

untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan 

mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), lain – lain pendapatan yang sah 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. Kebijakan 

penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. 

Seharusnya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara 

efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara 

transparan dan akuntabel. 
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Pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana 

utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang 

oleh Pemerintah Daerah dilaporkan diperhitungkan APBD. Tujuan dari transfer 

ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan 

fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik 

minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al,2002) 

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintahan daerah berbeda untuk 

transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal 

dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkan berbeda dengan 

stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates 

(1999) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap 

transfer dari pada pendapatannya sendiri, maka disebut flypaper effect (Halim, 

2002) 

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Belanja pemerintahaan Daerah di Pulau Jawa-Bali perah diteliti sebelumnya dan 

menghasilkan analisis bahwa ketika digunakan dengan lag, pengaruh DAU  

terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat dari pada PAD (Sukriy dan Halim, 

2014). Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian replikasi dengan 

mengambil sampel yang berbeda dari yang terdahulu. Sampel yang akan 

digunakan adalah sampel yang berada diluar pulau Jawa, yaitu Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Lampung Pada Tahun 2011-2013. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah 

Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung? 

2. Apakah terjadi flypaper effect terhadap belanja daerah di Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Lampung? 

3. Apakah terjadi perbedaan flypaper effect pada Kabupaten dan Kota yang 

PAD-nya tinggi dengan Kabupaten dan Kota yang PAD-nya rendah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan utama 

dilakukannya penelitian adalah : 

1. Menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah di 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. 

2. Menguji terjadinya flypaper effect terhadap Belanja Daerah di Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Lampung. 

3. Menguji flypaper effect pada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang PAD-

nya tinggi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang PAD-nya rendah? 
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D. Manfaat Penelitian 

Penetian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, 

akademisi dan peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah 

dan memperluas wawasan tentang Pemerintahan Daerah terutama yang 

berhubungan dengan flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja 

Daerah pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Lampung. 

2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan baik 

bagi pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan 

datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. 

3. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, penelitian berguna untuk 

menambah refrensi bagi dunia pendidikan khususnya Mahasiswa 

Akuntansi atau pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menjadi bahan 

rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, metode penelitian : jenis penelitan, ruang lingkup 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data 

dan sumber data, definisi operasional variabel, uji kualitas data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian dan alisis data. Menyajikan dan 

menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus 

merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan. 


