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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada 

daerah otonom dalam mengatur serta mengurus masyarakatnya sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai perundang-undangan. Sejak 

diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan di tetapkannya Undang-

Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33/2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah 

kabupaten dan kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan 

daerahnya sendiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah tersebut, 

maka akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam memberdayaan 

sumberdaya keuangan. 

Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan 

pengalihan tanggungjawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber 

daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan 

yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan 

potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan 

pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber 

keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 
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Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana 

Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan 

sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) . 

Dalam rangka menjalankan fungsi dari kewenangan pemerintah 

daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat 

mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang 

dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli 

daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung 

pembiayaan daerah. Karena itu kemampuan suatu daerah menggali PAD 

akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. 

Disamping itusemakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan 

semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan 

sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan 

sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran 

penyelenggaraan urusan daerahnya (Julitawati et al., 2012). 

Dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Dana ini 

bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. PAD dan Dana 
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Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai pembiayaan 

pembangunan yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi di daerah. Jika kegiatan ekonomi pada suatu daerah menurun maka 

akan mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

nantinya akan menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, 

pembangunan, serta pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara 

otonom. Begitu juga sebaliknya jika kegiatan ekonomi meningkat, maka 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat dan pelaksanaan 

kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan masyarakat tidak akan 

terhambat. Berdasarkan sumber dari situs Direktorat Jendral Perimbangan 

tahun 2011 Kondisi mengenai pendapatan pemerintah daerah di Indonesia 

yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah menunjukkan komposisi Pendapatan 

Daerah (398 Kabupaten dan 98 Kota) pada tahun 2011 terdiri atas Dana 

Perimbangan sebesar 68,0%, PAD sebesar 19,0%, dan Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah sebesar 13,0%. Komposisi pendapatan daerah lebih 

didominasi Dana Perimbangan, hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki tingkat terhadap pendanaan dari 

pemerintah pusat.  

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang mempunyai posisi 

yang strategis di bidang industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu 

Jawa Tengah dan Bali (Media Jatim Menuju E-Government, 2015). Kondisi 

tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
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Timur sebagai  daerah yang memiliki perekonomian yang baik. Namun, 

berdasarkan hasil analisis APBD yang dilakukan Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur pada tahun 2011 memiliki tingkat kemandirian sebear 13,4%, 

yang artinya tingkat kemandiriannya masih rendah. Untuk itu, diperlukan 

optimalisasi PAD bagi kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam 

rangka peningkatan kemandirian daerah. 

Dalam mengelola keuangan daerah agar menjadi lebih baik maka 

diperlukan manajemen keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam 

mencapai tujuan tersebut disebut dengan kinerja keuangan daerah. Untuk 

menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya 

dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan, salah satunya adalah 

dengan analisis rasio kemandirian. Rasio kemandirian menggambarkan 

tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern(Ulum, 2012). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Julitawati et al., 2012) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Terbukti 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 

artinya setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diikuti dengan 

peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Dana Perimbangan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.Artinya, semakin 

besar Dana Perimbangan maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan 
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kinerja keuangan pemerintah daerah. Putri (2016) mengatakan bahwa PAD 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara, DAU berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan DAK tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian yang telah 

diuraikan di atas, untuk memperoleh bukti empiris maka peneliti 

mengangkat judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU)  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur”. 

B. Perumusan Masalah 

Apakah  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota 

Pada Provinsi Jawa Timur ? 

C. Tujuan Penelitian 

Menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten 

dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

peneliti selanjutnya sebagai referensi penelitian lebih lanjut mengenai 

penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

pemerintah daerah sebagai masukan dan informasi untuk mengambil 

kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


