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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Akhir tahun 2018 yang lalu, usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal di Indonesia telah genap 18 tahun. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era 

Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Berdasarkan pidato 

penjelasan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan 2019 dalam sidang 

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Presiden Jokowi 

menjelaskan, belanja negara 2019 akan diarahkan salah satunya pada upaya penguatan 

desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN) tahun 2019 sebesar Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari 

perkiraan realisasi di tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 

2014 sebesar Rp573,7 triliun. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
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Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus. 

Dengan jumlah sebesar itu artinya Pemerintah telah menaruh kepercayaan tinggi bagi 

daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya 

di semua bidang kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Namun kondisi yang 

diharapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan tersebut membuat 

daerah ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Menteri 

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap TKDD 

masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Ketergantungan fiskal terhadap 

pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Padahal, level 

kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan 

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ironisnya lagi dominasi 

transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (governance). Riset 

empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer 

berbanding terbalik dengan governansinya. Maksudnya, pemerintah daerah akan lebih 

berhati-hati dalam mendayagunakan PAD daripada dana transfer yang diterima dari 

pusat (Nugraha,2019).   Penyerahan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah 

disertai dengan kewenangan pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus memiliki 

sumber sumber penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran (Chodariyanti, 
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2015). Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut, Dengan 

demikian ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat 

desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat 

sentralisasi. Maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan 

sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah pada posisi yang 

sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Pemberian kewenangan 

yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, 

adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk 

membantu pernerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan 

titik berat kepada pemerintah kabupaten. 

 Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan 

lainlain. Oleh karena itu, otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan 

hanya apabila disertai kemandirian keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa 

pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah 

pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, 

retribusi dan sebagainya serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah ada. 

Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, 

sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut Pemerintah Pusat 
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memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Nordiawan (2008:48) mengemukakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang 

lain adanya transfer dana pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan 

fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiskal horizontal, serta 

guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat Sesuai dengan PP No 55 tahun 

2005 pasal 2, “Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 

dan Dana Alokasi Khusus”. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam 

APBN  (Ndaparoka et al., 2018).  Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyerahan 

fungsi pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

(Syahruddin, 2006). Dengan adanya desentralisasi fiskal ini terdapat pemisahan yang 

jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.  Menurut 

Khusaini (2006:114), berpendapat bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan 

kewenangan di bidang fiskal (penerimaan dan pengeluaran) dari level pemerintah yang 

lebih tinggi kepada level pemerintah yang lebih rendah. Di beberapa negara, 

pelimpahan kewenangan fiskal berasal dari pemerintah pusat kepada daerah (Astuty, 

2018).  Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat 

dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa  “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sumber-
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sumber pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 tentang 

Pemerintah Daerah yaitu Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan 

milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah kan, Lain-lain 

pendapatan daerah yang sah ada lah pendapatan-pendapatan yang tidak ter masuk 

dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas (Adyatma dan 

Oktaviani, 2015).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Syahruddin (2006) telah membuktikan bahwa 

desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat ekonomi bagi negara seperti peningkatan 

tingkat pertumbuhan, peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya 

serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.  Kemudian 

peneliti lain Giannoni dan Hitiris (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal 

meningkatkan kualitas pembuatan keputusan dengan menggunakan informasi lokal, 

meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kemampuan respon terhadap kebutuhan 

dan kondisi lokal. Disamping itu Moisiu (2013) juga menyatakan bahwa pemerintah 

lokal lebih responsif terhadap warga negaranya dibanding pemerintah pusat sehingga 

keputusan yang diambil lebih merefleksikan kebutuhan dan keinginan rakyat. 

Konsisten dengan pendapat ini, Mills (1994) menjelaskan bahwa desentralisasi akan 

membawa pemerintah lebih dekat dengan rakyat sehingga partisipasi mereka juga akan 

lebih besar.  
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 Dengan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini nanti dapat sebagai 

acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan 

PAD daerah dan kapasitas fiscal, juga senantiasa berupaya mencari dan 

mengembangkan potensi daerah guna memenuhi kebutuhan pembiayaan baik rutin 

maupun pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat. 

B.  Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal daerah 

pada badan keuangan daerah provinsi Kalimantan selatan ? 

2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian fiscal daerah pada 

badan keuangan daerah provinsi Kalimantan selatan ? 

3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kemandirian fiscal daerah pada 

badan keuangan daerah provinsi Kalimantan selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk dapat menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian 

fiscal daerah pada badan keuangan daerah provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Untuk dapat menjelaskan pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian fiscal 

daerah pada badan keuangan daerah provinsi Kalimantan Selatan. 

3. Untuk dapat menjelaskan pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian fiscal 

daerah pada badan keuangan daerah provinsi Kalimantan Selatan. 
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D.  Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

a. Bagi ilmu pengetahuan  

Penelitian ini di harapkan dapat menambah sarana informasi tentang pengaruh 

pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiscal.  

b. Bagi Penulis  

Guna memperluas wawasan ilmiah dalam bidang akuntansi dan sebagai sarana 

pengimpretasian teori-teori yang telah di peroleh dalam masa studi. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai bahan evaluasi pada badan 

keuangan daerah dan sebagai penentu kebijakan di kemudian hari. 

b. Bagi Mahasiswa Lain.  

Penelitian ini dapat di gunakan untuk proses pembelajaran dan untuk bahan referensi 

yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. 


