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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu  alat 

untuk mengukur   keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola 

sumber pendapatan daerahnya maupun mengalokasikan dana yang 

dimiliki oleh daerah itu  sendiri. Menurut Pramono (2014, hlm. 86) 

menyatakan bahwa “ Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola 

keuangan daerahy\\a, antara lain dengan melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap laporan keuangan Pemda”. Melalui otonomi  daerah 

dan desentralisasi pada masing-masing daerah, pemerintah daerah 

memiliki wewenang yang besar untuk menggali pendapatan dan 

melakukan peran alokasi secara mandiri dalam mengatur pengeluaran 

daerahnya. Menurut Prihatiningsih dkk (2013) sektor utama pada 

penerimaan pemerintah daerah terdapat pada pajak dan retribusi. 

Diterapkannya otonomi daerah dapat memberikan peluang kepada 

masing-masing daerah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki serta 

mengoptimalkan kekayaan daerahnya.  

Pemerintah daerah harus dapat melaporkan 

pertanggungjawaban mengenai keuangan daerahnya untuk dijadikan 

dasar dalam penilaian kinerja keuangannya. Menurut Sesotyaningtyas 

(2012, hlm. 2) menyatakan bahwa “ Kinerja keuangan pemerintah 

daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain 

penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya 

manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah”. Menurut Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diberitakan 

melalui media online republika.co.id menilai bahwa pada kinerja 

keuangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah  masih 

menjadi permasalahan yang serius.  

Permasalahan tersebut dinilai harus segera dibenahi agar  dapat 

mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah lainnya. Pemerintah 

daerah yang menjadi evaluasi atas kinerja keuangannya menurut BPK 

diantaranya Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, Papua, 
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Papua Barat, Sulawesi Barat, hal tersebut dikarenakan masih 

ditemukannya masalah terkait laporan keuangan pemerintah daerahnya 

sehingga belum bisa mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja 

keuangannya dari BPK. Selain itu juga, menurut BPK menurunnya 

penilaian atas kinerja keuangan itu sendiri terkait mengenai Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan.  
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Namun ditengah penilaian kinerja keuangan yang masih 

menjadi permasalahan dari BPK, menurut berita yang disampaikan oleh 

www.jabarprov.go.id Jawa Barat sendiri memberikan prestasi atas 

kinerja keuangannya selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2011-2016 

dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 

Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa 

raihan opini WTP menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan 

keuangan serta hasil kerja di lapangan dengan terwujudnya 

pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat. 

Menurutnya dengan raihan WTP tentunya telah tercapainya tujuan 

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran 

termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerjanya telah dilaksanakan 

secara efektif, efisien, dan adil. Menurut Halim (2004, hlm. 224) 

menyatakan bahwa:  

Pemerintah daerah harus memanfaatkan dana yang tersedia 

supaya menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan 

masyarakat, oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat 

efisiensi dan efektivitas anggaran maka dalam melakukan 

perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran , 

hasil, dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu 

program pembangunan.  

  

 Selain itu juga Jawa Barat pada tahun 2016 yang diungkapkan 

oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, terjadi peningkatan 

pendapatan daerah sehingga melampaui target yang telah ditetapkan 

yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. Namun yang menjadi penyumbang utama PAD yaitu 

pada sektor pajak sebesar 92,28%. Menurut Dedi Mizwar selaku Wakil 

Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas 

dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah khususnya pada e-samsat. 

Selain pajak daerah ketiga komponen masing-masing memberikan 

kontribusi sebesar 0,43%, 1,89%, dan 5,40% terhadap PAD. Menurut 

Novalistia (2016, hlm. 23) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa “ 

Pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja 

http://www.jabarprov.go.id/
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keuangan yang diukur melalui rasio kemandirian keungan daerah, hal 

tersebut disebabkan karena pajak daerah merupakan salah satu 

komponen PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah”. 

Lebih lanjut menurut Mukarramah (2017, hlm. 75) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa “ Pajak Daerah merupakan salah satu sumber 

penting PAD akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan 

pemerintah daerah”. Menurut Basuki dkk (2015, hlm. 196) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa “ Salah satu upaya optimalisasi PAD 

yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan efktivitas 

pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi riil daerahnya”. Namun 

terdapat salah satu Kabupaten dengan pendapatan daerahnya masih 

dikatakan rendah yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Menurut H. Ade 

Sugianto selaku Wakil Bupati Tasikmalaya yang diberitakan oleh 

kabarpriangan.co.id menyatakan bahwa Kabupaten Tasikmalaya dalam 

hal pengelolaan pendapatan asli daerahnya juga belum mampu 

memaksimalkan PAD dari berbagai sumber padahal banyak sumber 

PAD yang bisa dimanfaatkan. Pendapatan yang diperoleh Kab 

Tasikmalaya setiap tahunnya hanya mengantongi sebesar Rp. 150 miliar 

dari berbagai sumber PAD seperti pajak, retribusi dan PBB. Wakil 

Bupati Tasikmalaya pun mengakui bahwa pemerintah Kabupaten 

Tasikmalaya masih dikatakan minim dalam menggali sumber 

pendapatannya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih berusaha 

dalam meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga nantinya bisa 

memberikan kontribusi yang besar dalam membiayai keperluan 

daerahnya. Menurut Roni A.S selaku Sekertaris Pendapatan Dan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyebutkan 

bahwa target dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya 

sudah dikatakan cukup baik jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. 

Roni A.S menjelaskan capaian pajak daerahnya sebesar 17,6 miliar salah 

satunya bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Ariwibowo 

(2015, hlm. 335) menyatakan bahwa “ Tingkat kemampuan daerah salah 

satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerahnya khususnya 

pendapatan asli daerah maka apabila suatu daerah yang kinerja 
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keuangannya dikatakan baik berarti suatu daerah tersebut memiliki 

kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah”.  

Selain mampu meningkatkan pendapatan daerahnya, Jawa 

Barat pun mampu mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(APBD) sesuai dengan alokasi masing-masing yang diperlukan. Pada 

tahun 2017 yang diberitakan oleh detikfinance.com bahwa Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat 131 pemerintah 

daerah yang menggunakan dana APBD nya untuk belanja pegawai 

dimana rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah 

sebesar 43,59%. Lebih lanjut Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan mengungkapkan bahwa masalah 

APBD banyak dihabiskan untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dikarenakan daerah pemekaran belum memiliki sumber 

pendapatan daerahnya sehingga belum mampu mendanai keperluan 

daerahnya. Artinya, diperlukannya waktu untuk menggali sumber 

pendapatan dari potensi masing-masing daerah.  

Menurut Hengky Kayame, Marthen Arie dkk (2017) salah satu 

strategi yang harus ditempuh oleh suatu daerah yaitu strategi 

intensifikasi, artinya suatu daerah mencari sumber pendapatan daerah 

yang belum dieksplorasi. Strategi tersebut merupakan salah satu upaya 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui perluasan atau 

penambahan objek dan subjek pada sumber pendapatan lainnya dalam 

menciptakan kemakmuran masyarakat Indonesia di masing-masing 

daerahnya. Maka dari itu pada daerah otonom baru atau pemekaran 

memiliki dananya pun masih terbatas sehingga paling besar dihabiskan 

untuk membayar gaji PNS. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan yang diberitakan melalui media online detikfinance.com pada 

tanggal 21 Februari 2017 terdapat 3 Provinsi tertinggi yang 

menggunakan APBD untuk belanja pegawai yaitu Provinsi DKI sebesar 

33,85%, Provinsi Bengkulu 27,12% dan Provinsi Sulawesi Tengah 

sebesar 23,56%. Akan tetapi, Jawa Barat termasuk kedalam Provinsi 

terendah yang menggunakan APBD untuk belanja pegawai yaitu sebesar 

8,31%.  

Dengan demikian Jawa Barat telah mampu mendanai keperluan 

daerahnya yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya. Tetapi tidak 
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semua kabupaten maupun kota di Jawa Barat telah mampu membiayai 

daerahnya sendiri dengan tidak ketergantungan pada pemerintah pusat. 

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara yang  

mencatat terdapat 131 daerah menggunakan dana APBD lebih besar 

digunakan untuk belanja pegawai salah satunya yaitu pemerintah Kota 

Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam tiga 

Kabupaten/Kota dengan rasio belanja pegawai terhadap total belanja 

APBD tertinggi yaitu sebesar 66,07%. Dari 66,07% alokasi tersebut 

digunakan untuk anggaran Pegawai Negeri Sipil, sementara sisanya 

sekitar 33,03% sebagian untuk belanja langsung yang manfaatnya untuk 

birokrasi. Dengan menduduki posisi ketiga yang menggunakan rasio 

belanja pegawai yang tinggi sangat memprihatinkan karena Kota 

Tasikmalaya hanya satu-satunya Kota di Pulau Jawa dari 514 Kota di 

Indonesia dengan posisi pertama Kabupaten Langkat Sumatera Utara 

68,4% dan Kota Pematang Siantar Sumatera Utara 66,25%. Hal tersebut 

membuktikan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih memanjakan 

birokrasinya dibandingkan masyarakatnya. Menurut  penelitian yang 

dilakukan oleh Darwis (2015, hlm. 13) menyatakan bahwa “ Belanja 

pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap kinerja keuangan 

daerah dengan menggunakan indikator kemandirian keuangan daerah, 

artinya semakin tinggi belanja pegawai maka tingkat kemandirian 

keuangan daerah semakin kecil”.  

Menurut Mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan 

mengungkapkan bahwa realisasi APBD akan mendorong kemajuan 

pembangunan, khususnya perekonomian daerah. Oleh karena itu ia 

berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan percepatan realisasi 

anggaran secara berkualitas, sehingga dapat mendorong perekonomian 

masyarakat. Selain itu juga ia berharap agar pemerintah daerah dapat 

meningkatkan produktivitas belanja modal, sehingga akan memberikan 

dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah 

juga diharapkan dapat melakukan perencanaan dan penyerapan anggaran 

sehingga belanja daerah dapat lebih optimal. Pemerintah Jawa Barat 

sendiri menurut Ineu Purwadewi Sundari selaku Ketua DPRD Jawa 

Barat menilai belanja modal dalam APBD Provinsi Jawa Barat sudah 



7 
 

Tuti Nurhayati , 2018 

PENGARUH EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH, BELANJA 

PEGAWAI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

(Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

perpustakaan.upi.edu 

 

tergolong baik. Hal tersebut dilihat dari besarnya jumlah belanja modal 

yang disalurkan ke kabupaten/kota. Akan tetapi penilaian tersebut 

berbeda dengan yang diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo 

Kumolo, menilai bahwa belanja modal Provinsi Jawa Barat masih belum 

optimal. 

Menurut Anjani dan Akram (2014, hlm. 35) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa “ Belanja modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa belanja modal yang besar dan optimal seperti 

belanja modal yang menunjang sarana dan prasarana publik akan 

meningkatkan kinerja keuangan daerah”. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ernawati (2017, hm. 543) bahwa “ Belanja modal 

berpengaruh secara individu terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah, hal tersebut berarti semakin tinggi belanja modal suatu daerah 

maka semakin meningkat pula tingkat kemandirian keuangan 

daerahnya”. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Putri dkk (2016 , hlm. 

369) bahwa “ Belanja modal memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja keuangan pada tingkat kemandirian keuangan daerah”. Menurut 

Darwis (2015, hlm. 13) dalam penelitiannya menyatakan bahwa “ 

Belanja modal berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat 

kemandirian keungan daerah”. Namu berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012, hlm. 11)  menyatakan 

bahwa “ Belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara 

langsung terhadap kinerja keuangan artinya, belanja modal ternyata 

tidak mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah 

daerah”.  

Adapun pembeda penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah 

digunakannya faktor  efektivitas dalam mengukur tingkat penerimaan 

pajak daerah juga dalam menghitung presentase belanja pegawai dan 

belanja modal menggunakan rasio keserasian belanja dengan tujuan 

untuk mengetahui proporsi belanja yang digunakan terhadap total 

belanja daerah.  

Maka, berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kembali dengan judul penelitiannya adalah “ 

Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja 
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Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2016).  

 

1.2 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh efektivitas pajak daerah terhadap kinerja 

keuangan  pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Barat tahun anggaran 2010-2016? 

2. Bagaimana pengaruh belanja pegawai terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 

anggaran 2010-2016? 

3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 

anggaran 2010-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak daerah terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Barat tahun anggaran 2010-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota tahun anggaran 

2010-2016.  

3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Barat tahun anggaran 2010-2016. 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 
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Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan terutama bagi Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat, selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 

bahan evaluasi mengenai penerimaan pajak daerah dan pengalokasian 

belanja daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Sehingga dalam penyerapan anggarannya dapat terserap sesuai 

dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan.  

 

2. Manfaat Teoritis 

Pada peneilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor 

publik. Selain itu juga hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya, 

terutama yang membahas mengenai pajak daerah, belanja daerah dan 

kinerja keuangan pemerintah daerah.  

 


