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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang dapat 

dilihat melalui alokasi belanja daerah (Kaat, Kindangen & Rotinsulu, 2015). 

Belanja Daerah merupakan pengeluaran daerah dalam periode anggaran 

tertentu yang menjadi beban daerah. Permasalahan yang dihadapi pemerintah 

saat ini adalah mengenai pengalokasian anggaran dengan penerimaan yang 

terbatas pemerintah harus dapat mengalokasikan penerimaan daerah untuk 

belanja daerah (Sudika & budiartha, 2017). Pemerintah daerah tentunya harus 

mampu mengelola anggaran pendapatan belanja untuk menunjang 

kesejahteraan masyarakat dari setiap kota dan kabupaten. Dapat dilihat besaran 

pendapatan daerah dengan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2015-2017. 

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2015-2017 

Tahun Pendapatan Daerah Belanja Daerah 

2015 22.228.450.227.975 22.946.307.569.746 

2016 24.962.122.477.070 23.859.953.926.118 

2017 29.864.031.011.506 28.878.134.635.609 

         Sumber : Realisasi APBD Kab dan Kota Provinsi Jawa Timur 
                         2015-2017 
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Pesatnya pembangunan daerah menyebabkan belanja daerah semakin 

meningkat, dan ini harus didukung dengan pendapatan daerah sebagai sumber 

dana untuk menujang belanja daerah. Peningkatan belanja daerah ini dapat 

dilihat pada Provinsi Jawa Timur  tahun 2015 belanja daerah sebesar 

22.946.307.569.746, dan pada tahun ini mengalami defisit karena total 

pendapatan lebih rendah sebesar 22.228.450.227.975. Pada tahun 2016 belanja 

daerah sebesar 23.859.953.926.118, dan pada tahun 2016 terjadi surplus 

sebesar 1,86 triliun. Pada tahun 2017 sebesar 28.878.134.635.609, dan pada 

tahun ini juga terjadi surplus sebesar 0,9 triliyun. 

Pengeluaran pemerintah melalui Belanja Langsung merupakan salah 

satu bagian penting dalam penganggaran. Belanja Langsung merupakan 

belanja yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan yang 

direncanakan dan disetujui oleh pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri 

dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pemanfaatan 

belanja hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti 

pembangunan infrastruktur dan yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

Pemanfaatan belanja langsung ini dapat terlaksana dengan perencanaan 

anggaran yang sesuai. Lemahnya perencanaan anggaran dan rendahnya 

penerimaan daerah secara berkesinambungan, sedangkan pengeluaran daerah 

terus meningkat dinamis sehingga hal tersebut meningkatkan fiscal gap 

(Mardiasmo, 2002). 

Dalam membiayai kebutuhan daerah  masing-masing daerah memiliki 

kemampuan yang berbeda beda, sehingga pemerintah pusat memberikan 
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bantuan berupa dana perimbangan untuk membantu dalam pendanaan setiap 

daerah. Kebutuhan setiap daerah yang bervariasi yaitu dengan melihat 

kebutuhan belanja daerah yang ditujukan untuk pelaksanaan berbagai fungsi 

dan pelayanan publik. Dana perimbangan bersumber dari APBN yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menujang dalam 

menjalankan desentralisasi fiskal dan mengurangi kesenjangan pemerintah 

daerah dengan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah tidak hanya 

sebatas pada pengelolaan PAD saja tetapi juga memiliki kewenangan dalam 

penggunaan Dana Perimbangan.  

Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus 

dan dana bagi hasil. Dana Alokasi khusus lebih diarahkan untuk kegiatan 

investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan 

prasarana fisik termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dana Perimbangan 

sangat berperan terhadap pembangunan pemerintah kabupaten dan kota yang 

ada di Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat kontribusi Dana Perimbangan 

Provinsi Jawa Timur melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum 

yang tertera dalam tabel Realisasi DAU dan DAK Tahun 2015-2017. 

Tabel 1.2 Realisasi DAU dan DAK 

Tahun DAU DAK 

2015 1.587.261.707.000 66.039.190.000 

2016 1.672.878.372.000 5.516.240.624.514 

2017 1.767.867.258.000 3.791.526.989.560 

                 Sumber : Realisasi APBD Kab dan Kota Provinsi Jawa Timur 
                             2015-2017 
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           Dari  uraian  diatas  menunjukkan  bahwa salah satu penerimaan daerah 

yang berupa  dana perimbangan  (DAU dan DAK) berperan penting dalam 

membiayai penyelenggaran pemerintah yaitu melalui belanja  daerah  

khususnya belanja  yang  menyediakan  kebutuhan  publik. Dana Alokasi 

Umum Provinsi Jawa Timur meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada 

tahun 2016 naik sebesar 5,03%.  Kontribusi terbesar pada Dana Alokasi Umum 

yaitu, pada tahun 2017 sebesar 1.767.867.258.000. Dana Alokasi Khusus 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya, kontribusi terbesar pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 5.516.240.624.514. Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh 

pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan seharusnya menjadi intensif bagi 

daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.  

Dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap 

transfer dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki sumber 

penerimaan daerah yaitu  pajak  daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

(Melas, 2017). Pajak daerah dalam perekonomian merupakan bagian penting 

yang menjadi salah satu sumber penerimaan utama bagi setiap daerah. Masing-

masing daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda 

tergantung dari kebijakan pemerintah daerah(Ahmarian, Paramita, & Ariesta, 

2016). Penerimaan pajak daerah seharusnya dialokasikan untuk belanja yang 

besifat produktif, yaitu salah satunya melalui belanja langsung yang 



5 
 

dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan 

kesehatan dan penyediaan barang-barang publik lain. 

 Peran penerimaan pajak daerah sangat besar dalam membiayai belanja 

daerah khususnya belanja langsung. Melalui belanja langsung tersebut pajak 

daerah digunakan pelayanan masyarakat dan membiayai pembangunan daerah. 

Peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya harus dapat dioptimalkan 

pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membiayai pembangunan daerah. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengangkat judul Kontribusi Dan Pengaruh 

Dana Perimbangan Dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi 

Jawa Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 

rumusan masalah yaitu : 

1. Seberapa Besar perbedaan Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap 

Belanja Daerah  di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 

2. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap 

Belanja Langsung  di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan Dana Perimbangan dan Pajak daerah 

terhadap Belanja Daerah  di setiap kabupaten dan kota Provinsi Jawa 

Timur tahun 2015-2017 
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2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan dan Pajak daerah 

terhadap Belanja Langsung  di Provinsi Jawa Timur 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam memilih 

kebijakan dengan pertimbangan yang sudah sesuai dengan kondisi 

masyarakat. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan dan memberikan 

informasi tentang bagaimana kontribusi Dana Perimbangan dan Pajak 

Daerah terhadap Belanja Daerah dan bagaimana pengaruh Dana 

Perimbangan dan Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung  di setiap 

kabupaten dan kota Provinsi JawaTimur. 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dapat 

diidentifikasi batasan batasan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Timur. 

2. Penelitian ini membahas tentang Dana Perimbangan dan Pajak daerah 

serta Belanja Langsung di Provinsi Jawa Timur. 
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