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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pengelolaan Pemerintah Daerah, baik ditingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru. Sejalan dengan 

dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang 

mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam 

perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkanny UU 

No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur 

tentang Pemerintah Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan 

peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan Pemda memiliki 

kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara 

efisien dan efektifitas (Adi,P.H, 2006). 

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi 

Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah 

menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah 

Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal           

1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan 
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memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri 

mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 

kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, 

pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 

serta antar daerah (dalam sidik et al, 2002, yang dikutip oleh Maemunah, 

2006).  

Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan ditiap 

kabupaten dan kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa Pemerintah 

Daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari Pemerintah Pusat didalam 

mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks 

kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam 

hubungan keuangan antara pusat dan daerah (sidik et al Ndadari, 2008). 

Tujuan otonomi adalah lebih meningkatkan kesejahteraan dan 

pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, 

keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat 

dan daerah serta antar daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 

Tahun 1999 yang menjadi landasan otonomi tersebut dijelaskan lebih jauh 

bagaimana pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan 

Pemerintah (PP), yang kemudian dipandu dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 

2002, yang sekarang sudah diganti dengan Peraturan Mentri Dalam negeri 

No. 13 Tahun 2006. 

Kepmendagri No. 29 tahun 2002 menyiratkan bahwa untuk tujuan 

akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, Pemda 
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diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan 

pertanggung jawaban kepala daerah, yang meliputi neraca daerah, laporan 

perhitungn APBD, nota perhitungn APBD dan laporan aliran kas. Dari 

laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemda 

selama satu tahun fiskal. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang 

mencakup transfer dana perimbangan dari pempus (Abdullah, 2003). 

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal 

antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik 

minimum diseluruh daerah (Simanjutak dalam sidik et al, 2002). Adanya 

transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam 

melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan 

dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri, namun kenyataannya, transfer 

dari Pemerintah Pusat merupkan sumber dana utama Pemda untuk membiayai 

operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah yang oleh Pemda dilaporkan 

diperhitungan APBD (Prakoso, K.B, 2004). 

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri 

No.13 tahun 2006  ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas 

umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, 

penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, 

pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan 

keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 
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daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Permendagri, 

2006). 

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Daerah terlalu 

menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan 

pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat 

alokasi DAU yang diperoleh besar, maka Pemerintah Daerah akan berusaha 

agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Menurut Adi (2006) 

proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding 

dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Ndadari, L.W, 2008). 

Pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber 

pendanaan utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, 

yang oleh Pemda “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini 

adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan 

fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik 

minimum di seluruh negeri. Hal ini seperti disebutkan oleh Simanjuntak 

dalam Sidik et al, 2002.  

Di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan 

mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah 

(Fisher, 1996 yang dikutip oleh Kesit Bambang, 2004). Khusus di Negara 

bagian Wisconsin di AS, sebesar 47% pendapatan Pemda berasal dari transfer 

Pempus (Deller et al, 2002 yang dikuti oleh Kesit Bambang, 2004). Di 

Indonesia, pada decade 1990-an, presentase transfer ini mencapai 72% 

pengeluaran propinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota.  Di Negara-negara 
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lain, persentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika 

Selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko. 

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD 

terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan 

Sumatra. Pada hasil analisis dikabupaten/kota Jawa dan Bali diperoleh hasil 

yaitu secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Daerah, baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak digunakan tanpa lag, 

pengaruh PAD  terhadap Belanja Daerah lebih kuat dari pada DAU, tetapi 

dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih 

kuat dari pada PAD. Hal ini berarti terjadi flypaper effect dalam respon Pemda 

terhadap DAU dan PAD. Ketika kedua faktor (DAU dan PAD) diregres 

serentak terhadap Belanja Daerah, pengaruh keduanya juga signifikan, baik 

dengan ataupun tanpa lag. Dalam model regresi tanpa lag, daya prediksi DAU 

lebih rendah dari PAD, tetapi sebaliknya dalam prediksi dengan lag. Dengan 

demikian , terjadi flypaper effect (Sukriy & Halim, 2004). 

Pada hasil analisis di Pulau Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD tidak 

signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi 

Flypaper Effect. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan 

pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD 

diterima (Maemunah ,2008). 

Pada hasil analisis di Provinsi Jawa dan DIY, diperoleh hasil yaitu 

DAU  dan PAD  berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam 

model prediksi BD, daya prediksi DAU terhadap BD tetap lebih tinggi  
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dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi flypaper 

effect (Prakoso, K.B, 2004). 

Pada hasil analisis di kabupaten/kota di Indonesia, diperoleh hasil  

bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Belanja Daerah, pengaruh DAU terhadap belanja daerah 

lebih kuat dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah, atau dengan kata 

lain, pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih 

distimulus leh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan dari pada 

PADnya sendiri,  hal ini disebut  flypaper effect (Kusumadewi, D.A, 2007). 

Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Aaberge & 

Langorgen (1997), Andersson (2002), Deller et al (2002), Legrenzi & Milas 

(2001), Zampelli (1986). 

Flypaper effect yaitu suatu kondisi keuangan Pemerintah Daerah  yang 

mebelanjakan lebih boros dengan mengguanakan dana transfer dari 

Pemerintaha Pusat (DAU) dari pada menggunakan dana sendiri (PAD) 

(Maemunah, 2006). Flypaper effect merupakan pembicaraan utama dalam 

penelitian ini. Dua sisi yang dapat terjadi pada penelitian ini yaitu terjadi atau 

tidaknya Flypaper effect pada pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi 

Belanja Daerah. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul: “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) 

DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI 

BELANJA DAERAH (BD) (Studi Kasus Pada Kabupaten di Propinsi 
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Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun Anggaran 2005-

2007)”. 

 

B. Pokok Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok 

permasalahannya sebagai berikut:  

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAUt-1) dan Pendapatan Asli Daerah 

(PADt-1) berpengaruh terhadap prediksi Belanja Daerah (BD) di 

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur? 

2. Apakah terjadi Flypaper Effect pada pengaruh DAUt-1 dan PADt-1 

terhadap prediksi Belanja Daerah di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Jawa Timur? 

 

C. Batasan Masalah 

 Batasan Masalah dalam penelitian ini antara lain :  

1. Laporan keuangan yang diamati adalah Laporan Keuangan periode tahun 

2005, 2006 dan 2007.  

2. Pengaruh Belanja Daerah hanya diukur dengan Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3. Kabupaten yang diamati adalah Kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Jawa Timur. 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh DAUt-1 dan PADt-1 terhadap prediksi 

Belanja Daerah di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Jawa Timur. 

2. Untuk menganalisis kemungkinan terjadinya flypaper Effect pada Belanja 

Daerah di Kabupaten di Povinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa 

Timur. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yaitu:  

1. Bagi Pemerintahan Daerah  

Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal 

penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.  

2. Bagi Penulis  

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, 

serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.  

3. Bagi Dunia Pendidikan  

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan 

bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan 

referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik 

pada bidang kajian ini.  
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F. Sistematika Pembahasan  

BAB I : Pendahuluan Terdiri dari Latar Belakang Masalah, pokok 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

BAB II : Kajian Pustaka menjabarkan teori yang melandasi penelitian ini 

dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diperluas dengan 

referensi atau keterangan tambahan yang dikumpulkan selama 

pelaksanaan penelitian.  

BAB III : Metode Penelitian Terdiri dari ruang lingkup penelitian, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, 

dan analisis data. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan Membahas tentang hasil analisis yang 

diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis 

data yang dilakukan.  

BAB V : Penutup Berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan pada 

berbagai pihak. 

 

 

 

 

 

 

 


