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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

23/2014 tentang Pemerintah Daerah semakin memberikan keleluasaan 

pemerintah daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan kewenangannya. 

Sebagai konsekuensi pemerintah daerah dituntut untuk mampu 

menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan yang sudah menjadi 

kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adanya 

pelimpahan kekuasaan diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat 

tercapai secara optimal dan menyeluruh. Selain dalam hal tersebut, dengan 

diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan pula agar terciptanya daya 

saing tiap daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan,  

serta potensi dari keanekaragaman daerah masing-masing. Sebagai salah satu 

syarat dalam pelaksanaan desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber 

pembiayaan yang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33/2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU No. 

25/1999. UU tersebut diatas memberikan pedoman bagi pemerintah daerah 

untuk mengurus rumah tangga daerahnya secara otonom dengan tidak hanya 

mengandalkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut UU No. 23/2014, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : a) 
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Pendapatan Asli Daerah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah b) pendapatan transfer pemerintah pusat: dana perimbangan, dana 

otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa c) lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. Darise (2006) menyatakan bahwa dana perimbangan 

merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Negara yang terdiri atas Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan tujuan untuk 

mengurangi kesenjangan yang terjadi antar daerah otonom dan pemerataan 

kualitas pelayanan publik yang maksimal. Dana perimbangan merupakan 

sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi dimana dalam 

pengalokasiannya tidak dapat dipisahkan, melihat bahwa tujuan masing-

masing jenis penerimaan tersebut saling melengkapi (Halim, 2001). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri, menurut 

Permendagri No. 59/2007 disebutkan mengenai sumber pendapatan daerah 

berupa: a) pajak daerah, b) retribusi daerah, c) hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan  dan d) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dimana 

setiap daerah tentu berbeda-beda, daerah dengan industri yang maju dan 

kekayaan daerah yang melimpah tentu akan memiliki Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang lebih tingggi, begitu juga dengan sebaliknya.Dengan adanya 

perbedaan Pendapatan Asli Daerah tentu akan menyebabkan ketimpangan 

penerimaan dan belanja disetiap daerah. 
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Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

(Dwi Putra dan Dwirandra, 2015). Menurut Sidik et al (2002) menyatakan 

bahwa kondisi obyektif keuangan yang ada di Indonesia memang memiliki 

ciri yang tidak merata, hal ini dapat terlihat dari pendapatan asli daerah 

(PAD), dan terutama dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang 

cenderung menguntungkan daerah-daerah yang sudah maju dan daerah 

perkotaan. Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam cenderung akan 

memberikan keuntungan yang lebih bagi daerah dengan kekayaan alam yang 

melimpah, dengan demikian dana alokasi umum diharapkan dapat menjadi 

penyeimbang. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berasal dari APBN dan 

dialokasikan ke kabupaten/kota untuk mendanai kebutuhan khusus yang 

merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang 

dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan 

dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen 

atau prioritas nasional, (Suparmoko, 2002: 43). 

Dengan adanya otonomi daerah bukan berarti segala hasil kekayaan 

dan pajak akan menjadi hak sepenuhnya daerah melainkan akan 

dibagihasilkan sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh daerah sesuai dengan 

prosentase yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. 

Dana bagi hasil merupakan contoh cerminan dari kapasitas fiskal daerah 
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selain pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil yang diterima darah akan 

semakin tinggi apabila hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan pajak 

dilakukan secara maksimal oleh daerah. 

Tujuan dengan adanya dana perimbangan salah satunya agar 

terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat sesuai dengan haknya. Dengan 

terpenuhinya dan tercapainya segala kebutuhan masyarakat tentu akan 

menjadi tolok ukur bahwa penyelenggaraan otonomi daerah terlaksana secara 

optimal. Dan kebutuhan dan segala bentuk pengeluaran pun dapat 

dikategorikan berdasarkan beberapa hal, salah satunya berdasarkan 

kelompoknya. Darise (2002) menyatakan  berdasarkan klasifikasi kelompok 

belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, 

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, 

dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai 

(honorarium dan upah), belanja barang dan jasa dan belanja modal. 

Menurut PP No. 58/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan untuk 

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah yang diklasifikasikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan 

sesuai dengan perundang-undangan. Menurut PP No. 58/2005 pasal 26 ayat 

(1) Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan 

hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara 
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nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang 

bersangkutan antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, 

perhutanan dan pariwisata. Belanja pegawai termasuk belanja yang bersifat 

mengikat yang secara rutin dialokasikan oleh pemerintah disetiap periode 

keuangan pemerintah daerah, dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan. 

Daerah Jawa Tengah merupakan daerah provinsi yang memiliki 29 

kabupaten dan 6 kota, yang memiliki kekayaan alam melimpah menjadi 

pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Jawa Tengah. Dengan 

adanya dana perimbangan (DBH, DAU dan DAK) akan menjadi dana 

penopang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan banyaknya 

pemerintahan daerah kabupaten/kota, tentu provinsi Jawa Tengah memiliki 

pegawai dengan kuantitas yang tidak sedikit, seperti yang tercatat dalam data 

BPS 2013 jumlah pegawai provinsi Jawa Tengah mencapai 15.926 pegawai, 

hal ini demi tercapainya pelayanan masyarakat yang optimal. Meningkatnya 

alokasi belanja pegawai pun dipengaruhi semakin meningkatnya kuantitas 

pegawai, dimana pemerintah beranggapan dengan semakin meningkatnya 

kuantitas pegawai akan semakin pula meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat. Namun dalam kenyataan masih banyak terdapat 

pelayanan umum terhadap masyarakat yang terlihat kurang maksimal, seperti 

terjadinya antrean yang panjang dalam pembuatan E-KTP, tentu hal ini 

menjadi salah satu permasalahan dengan banyaknya kuantitas pegawai yang 
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menyerap alokasi anggaran terbesar tidak seimbang dengan kualitas yang 

kurang maksimal terhadap masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti termotivasi untuk meneliti 

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

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap 

Belanja Pegawai (Studi empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2013-2015)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan berbagai 

masalah sebagai berikut : 

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

belanja pegawai ? 

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

belanja pegawai ? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap 

pegawai ? 

4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja 

pegawai ?   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian  ini bertujuan sebagai berikut 

: 

1. Mengetahui secara empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai. 
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2. Mengetahui secara empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai. 

3. Mengetahui secara empiris bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai.  

4. Mengetahui secara empiris bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh 

signifikan  terhadap pegawai.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah  

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

peneliti tentang pengaruh pendapatan daerah dan dana perimbangan 

dari pemerintah pusat khususnya daerah provinsi Jawa Tengah 

terhadap belanja pegawai. Serta penelitian ini diharapkan akan 

menerapkan teori yang diperoleh selama masa pekuliahan untuk 

dibandingkan dengan kenyataan yang ada. 

2. Bagi Pemerintah Daerah  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kritikan sekaligus saran 

bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dana yang telah 

ditransfer oleh pemerintah pusat agar terwujudnya pemerintahan yang 

transparan demi terciptanya good governance dan tercapainya 

kesejahteraan masyarakat.  

3. Bagi pembaca dan almamater 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dan dapat menjadi referensi dalam rangka pemenuhan 

informasi dalam menambah khasanah ilmu mengenai pengaruh 

pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja 

pegawai di pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. 

E. Sistematika Penulisan  

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang 

baik, teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan 

diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematiksa penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang memuat teori-teori 

secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka 

teoritis dan perumusan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, data dan 

sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, definisi 

operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
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Bab ini menguraikan mengenai analisis data, temuan empiris yang 

diperoleh dari penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


