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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan disahkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan pemerintahan 

yang mengutamakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang 

memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan adanya hak otonomi tersebut, 

pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi 

ketergantungan bantuan dari pemeritah pusat. (Imawan dan Wahyudin, 2014) 

Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni UU No.32 Tahun 

2004 dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. 

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat 

kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala 

aktivitasnya (Hadi, 2010) dalam Imawan dan Wahyudin (2014). Tingkat 

kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya 

penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. Realita 

yang terjadi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, pemerintah daerah masih 

sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD 

yang cukup besar. 
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Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari 

otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing-masing 

daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. 

Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah 

diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian 

keuangan. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD 

yang diperoleh setiap Pemerintah kabupaten/ Pemerintah kota. Semakin besar 

PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka 

pemerintah kabupaten/pemerintah kota tersebut dikatakan mandiri. Muliana 

(2008) dalam Ikasari (2015). 

PAD merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian 

keuangan daerah. Sementara DAU dan DAK serta berbagai bentuk transfer 

lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan 

daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin 

kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu 

daerah dapat dikatakan mandiri. PAD itu sendiri merupakan hal yang utama 

dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu 

dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD dengan 

realisasi PAD. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-

benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil 

daerah. Jika struktur PAD sudah kuat, maka daerah tersebut memiliki 

kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu dibutuhkan suatu struktur 
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industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Sementara 

DAU dan DAK serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat 

hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat 

dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya 

tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. 

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi 

saat ini masih didominasi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat baik dalam 

bentuk DAU, DAK dan bagi hasil. Secara rata-rata nasional, PAD hanya 

memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan 

kurang lebih 70% masih menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat 

(Kemendagri). Halim (2001) dalam Saputra (2015) menjelaskan bahwa ciri 

utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) 

kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan 

pusat harus seminimal mungkin, agar PAD dapat menjadi sumber keuangan 

terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 

Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara 

penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas 

daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem 

keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak mau kehilangan kendali atas 
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pemerintah daerah. Kuncoro (2002) dalam Saputra (2015) menjelaskan 

beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah 

melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang 

berperannya perusahaan daerah sebagai sumber PAD, (3) tingginya derajat 

sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup 

beragam, hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) 

kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. 

PAD daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung 

mengalami tekanan fiskal yang kuat (Adi, 2006) dalam Ariani dan Putri 

(2015). Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian 

keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan 

tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 

mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan 

memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor 

yang produktif.  Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk 

peningkatan investasi modal. Wong (2004) dalam Ariani dan Putri (2015) 

menemukan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak 

yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi 

modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) 

publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD 

(Mardiasmo, 2002) dalam Ariani dan Putri (2015). 
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Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu 

adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat 

memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya 

dengan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Realitas menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah 

pusat didalam mengatur rumah tanggga daerah, yang ditunjukkan dengan 

adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap DAU dibandingkan PAD 

dalam mendanani belanja daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap 

PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak 

memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu 

sendiri (Rizky dan Suryo, 2009) dalam Ariani dan Putri (2015). 

Sarug dan Sagbas (2008) dalam Ariani dan Putri (2015) menemukan 

bahwa dana transfer dari pemerintah  (intergovernmental transfer) dapat 

menjadi subtitusi ataupun dapat menjadi stimulus dalam belanja daerah. 

Apabila efek subtitusi ditemukan maka pemerintah daerah akan 

mengeluarkan pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana 

transfer dari pemerintah pusat yang mereka terima yang dapat menyebabkan 

penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya apabila efek stimulus yang 

ditemukan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pajak 

daerahnya. Akan tetapi pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus 

peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah, daerah 

tidak menjadi lebih mandiri namunsemakin bergantung pada pemerintah 

pusat (Adi, 2008) dalam Ariani dan Putri (2015). 



6 
 

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Marwani, dkk 

(2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan 

dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan variabel dependen 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, variabel independen belanja 

modal dan variabel intervening pertumbuhan ekonomi daerah. Dari hasil 

penelitian disimpulkan bahwa  PAD berpengaruh signifikan positif terhadap 

belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap 

belanja modal dan perpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sementara belanja modal tidak perpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

Sedangkan, Imawan dan Wahyudin (2014) melakukan penelitian 

mengenai analisis kemandirian keuangan daerah provinsi Jawa Tengah tahun 

anggaran 2010-2012. Penelitian ini menggunakan variabel dependen 

kemandirian keuangan daerah dan variabel independen ukuran, wealth, 

leverage dan belanja modal. Imawan dan Wahyudin (2014) mengemukakan 

bahwa belanja modal berpengaruh negatif, ukuran dan wealth berpengaruh 

positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Ariani dan 

Putri (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja modal dan 

dana alokasi umum terhadap tingkat kemadirian keuangan daerah. Penelitian 

ini menggunakan variabel dependen belanja modal dan dana alokasi umum, 

variabel independen kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian 
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membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian 

keuangan dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian 

keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada (1) objek penelitian, yaitu di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

(2) penambahan variabel independen, yaitu DAK dan variabel intervening 

yaitu alokasi belanja modal (3) tahun penelitian, yaitu tahun 2014 - tahun 

2015. 

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

tersebut diatas, maka penulis mengambil judul “PENGARUH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN 

DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN 

KEUANGAN DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP ALOKASI 

BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Tengah)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi 

khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi 

khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah? 
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3. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan 

dilakukan adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum 

dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 

pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum 

dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan terhadap alokasi 

belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi 

khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan dan alokasi belanja modal 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana 

alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan dan 

dampaknya terhadap alokasi belanja modal, sehingga pemerintah 

terpacu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana 

perimbangan pada periode-periode berikutnya. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara 

transparan kepada masyarakat mengenai pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian 

keuangan dan dampaknya terhadap alokasi belanja modal Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

c. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntansi sektor 

publik. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir 

dan memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan asli 

daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat 
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kemandirian keuangan dan dampaknya terhadap alokasi belanja modal 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab 

lima yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, perumusan 

masalah yang diteliti, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai landasan teori yaitu teori legitimasi, 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

tingkat kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja modal, 

kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi 

jenis data, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan alat 

analisis data. 

BAB IV   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, metode analisis data, serta 

interpretasi hasil dan pembahasan. 
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BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan serta saran yang dapat 

dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 


