
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya 

dan suku bangsa. Wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai 

Merauke. Setiap daerah mempunyai potensi alam dan kebudayaan yang 

berbeda yang apabila dikelola dengan maksimal akan mampu meningkatkan 

pembangunan didaerah masing-masing, dengan sistem pemerintahan 

sentralistik yang pernah dianut Indonesia sebelum masa reformasi, 

mengakibatkan segala potensi yang ada disetiap daerah tidak mampu dikelola 

secara maksimal.  Untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah, semenjak 

tahun 1999 pemerintah mengambil kebijakan memberikan kewenangan 

terhadap daerah untuk mengelola potensi yang ada didaerahnya yang dikenal 

dengan istilah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah diatur secara spesifik dalam 

Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang no 33 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, pemerintah 

daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya dengan tidak 

bertentangan dengan kebijakan dan Dasar Negara Indonesia.  

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- 
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undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi 

Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan 

memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri 

mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 

kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, 

pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 

dan antar daerah Adiputra (2014). 

Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah 

(PAD),  dana perimbangan  dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD 

merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka 

dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat 

kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan 

berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Hal ini menunjukkan suatu 

indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka 

kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan 

mengalami suatu peningkatan Adiputra (2014). 

Setiap daerah memiliki potensi alam yang berbeda-beda.Hal ini 

menyebabkan setiap daerah memiliki pendapat asli daerah yang berbeda-

beda. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki 

industri yang maju akan  memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan 

daerah yang lebih sedikit memiliki sumber daya alam  maupun industri yang 

sedikit. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah tentu masih 
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mengharapkan adanya transfer dana yang lebih besar dari pemerintah pusat. 

Permasalahan yang muncul adalah ketika pemerintah daerah terlalu bertumpu 

pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayaai belanja modal 

dan pembangunan tanpa berusaha memanfaatkan potensi daerah yang mereka 

miliki yang selanjutnya dikenal dengan istilah  Flypaper effect  Paramartha 

(2016) . 

Maimunah (2006) dalam Adiputra (2014) menyatakan bahwa 

Flypaper Effect disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah 

daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan 

dana transfer (grants) yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan 

kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD.  kecendrungan menggunakan 

dana dari pemerintah pusat dibandingkan menggunakan dana dari pendapatan 

daerah yang dimiliki atau yang dikenal dengan PAD. Fenomena Flypaper 

Effect membawa implikasi bahwa akan meningkatkan belanja pemerintah 

daerah dibandingkan dengan transfer dana dari pemerintah pusat.Maimunah 

(2008) menemukan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Penadapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal. 

Maimunah (2008) juga mengatakan bahwa  fenomena Flypaper Effect 

berpengaruh dalam memprediksi belanja modal tahun kedepannya. Penelitian 

lain yang merespon terjadinya pengaruh Flypaper Effect dalam merespon  

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal. 

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu Dana 

Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari 
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pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan 

desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan 

daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi 

Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya 

kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil 

Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan 

fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar 

Andri Tolu dkk (2016). 

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah 

berkaitan dengan pengadaan aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan dan 

kendaraan.Belanja ini berkaitan dengan upaya pemerintah untuk 

menyediakan fasilitas untuk menunjang kinerja pemerintah dalam upaya 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Belanja 

modal merupakan komponen penting dalam pengelolaan  keuangan daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “FLYPAPER EFFECT PADA DANA 

ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI 

PROVINSI JAWA TENGAH” 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

3. Apakah Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal 

lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 

Modal di Provinsi jawa tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Menganalisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Belanja Modal. 

2. Untuk Menganalisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Belanja Modal.S 

3. Untuk Menganalisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

belanja daerah lebih besar dari Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Belanja Modal. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penyusunan penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Bagi Pemerintah 

Diharapakan penelitian ini memberikan masukan mengenai 

pengembangan atas peningkatan (PAD), sehingga di masa mendatang daerah 

otonom dapat mengembangkan dan membangun daerahnya dengan sumber 
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pendanan dan hasil kekayaan daerah masing-masing. Diharapkan konsep 

desentralisasi sesungguhnya dapat terwujud secepatnya. 

2. Manfaat Bagi Penulis 

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga 

menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi serta 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

beserta pengelolaan keuangan daerah, dan kaitanya dengan pembangunan 

daerah sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi. 

3. Manfaat Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai informasi, 

bahan rujukan dan refrensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep 

tentang PAD dan DAU terhadap Anggaran belanja modal. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, baik 

yang bersifat lanjutan,melengkapi, maupun menyempurnakan. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika berurutan yang terdiri dari 

beberapa bab, antara lain Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab 

III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Penutup. Setiap bab 

memiliki keterkaitan dengan bab-bab lainya. Sistematiaka ini digunakan 

untuk memudahkan dalam menyusun skripsi. 

BAB I : PENDAHULUAN  Bab Pendahuluan berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab Tinjauan Pustaka berisi 

tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN Bab Metode Penelitian berisi 

tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab Hasil 

Penelitian dan Analisis berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan interpretasi data. 

BAB V : PENUTUP  Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan 

 


