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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mulai menempuh suatu babak baru dalam kehidupan 

masyarakatnya dengan adanya reformasi yang telah membawa perubahan secara

signifikan terhadap pola kehidupan baik sosial, politik dan ekonomi. Tanpa 

terkecuali pada sektor publik juga mengalami reformasi yang disertai dengan 

adanya tuntutan demokratisasi. Demokratisasi merupakan suatu perubahan baik 

itu perlahan maupun secara cepat ke arah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi 

tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Dalam tata kelola pemerintahan 

tuntutan demokratisasi yang baik adalah dengan memperhatikan aspek 

transparansi dan akuntabilitas. Pada aspek transparansi dibangun atas dasar 

kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2005). Aspek akuntabilitas publik 

adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja 

finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(Mardiasmo, 2002).

Dalam melaksanakan pembangunan daerah salah satu asas yang menyangkut 

pembiayaan atas beban APBD adalah asas desentralisasi. Menurut ketentuan 

umum Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
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sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas desentralisasi di Indonesia 

diwujudkan dengan pemberlakuan otonomi daerah.

Kebijakan mengenai otonomi daerah di Indonesia telah dicanangkan oleh 

Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan 

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

yang direvisi dengan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004. Dalam 

peraturan Undang-Undang tersebut kewenangan otonomi daerah adalah supaya 

daerah dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk 

pembangunan sarana dan prasarana publik (public service). Pembangunan di suatu 

daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah,

baik dalam hal perencanaan, pembangunan, dan pembiayaannya. Pemerintah 

daerah diberi kewenangan lebih besar untuk dapat mengatur dan mengurus 

daerahnya sendiri. Tujuan dari adanya kewenangan tersebut, agar masyarakat bisa 

memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu bertujuan untuk menciptakan 

persaingan yang sehat antar daerah dan juga bisa lebih mendekatkan hubungan 

pemerintah daerah dengan masyarakatnya seperti dalam hal pelayanan untuk 

masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui 

otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam 

hal pengelolaan financial. Adanya desentralisasi keuangan merupakan 
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konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. 

Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat 

kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka 

mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari 

PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah 

(Halim, 2009). Keuangan daerah merupakan pengorganisasian dan pengelolaan 

sumber daya/kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki daerah tersebut (Halim, 2001). Untuk dapat mencapai tujuannya, 

keuangan daerah harus dianggarkan. Anggaran sektor publik merupakan suatu 

rencana penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas 

satuan moneter, proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika 

perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan (Mardiasmo, 

2002). 

Di Indonesia, Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas 

desentralisasi di lakukan atas beban APBD. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 

58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif), dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Dalam teori keagenan, peraturan daerah menjadi alat legislatif 

untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dijalankan oleh pihak eksekutif. 

APBD dapat diartikan sebagai rencana kegiatan pemerintah daerah yang 

dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran 

(Halim, 2002).
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Pemerintah daerah diwajibkan untuk terus berusaha meningkatkan pelayanan 

diberbagai sektor terutama sektor publik, diharapkan pemerintah daerah mampu 

melaksanakan kewenangannya untuk mengelola daerahnya sendiri yang memiliki 

sumber pendanaan. Sumber pendanaan bagi daerah terdiri dari PAD (pajak 

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan 

DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber 

tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan 

yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah 

Daerah (Halim, 2009). Kebijakan mengenai penggunaan semua dana tersebut 

diserahkan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat memberikan dana 

transfer kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada 

masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu 

diupayakan, karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berusaha untuk 

meningkatkan PAD agar otonomi daerah bisa terwujud dengan baik, karena PAD 

digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. PAD 

merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya  sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku daerah (Halim, 2004). Sumber-

sumber pendapatan daerah pada PAD menurut Undang-Undang RI Nomor 32 

Tahun 2004 terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan 
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milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya 

didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik 

(Mardiasmo, 2002). Peningkatan pelayanan publik tidak akan berhasil jika daerah 

tidak mengalami pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi peningkatan penerimaan 

PAD, hal ini karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan 

penting yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki PAD yang berbeda-beda. Perbedaan 

potensi PAD akan menghasilkan perbedaan antara penerimaan dan belanjanya. 

Daerah yang mempunyai potensi sumber PAD yang jauh lebih besar dibanding 

dengan daerah lain adalah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang 

melimpah dan juga memiliki kemajuan di bidang industri, jadi hanya terbatas 

pada daerah tertentu. Perbedaan potensi ini mengakibatkan ketimpangan antar 

daerah, karena di satu sisi terdapat daerah yang kaya akan pendapatan daerahnya, 

tapi di sisi lain terdapat daerah yang rendah akan pendapatan daerahnya.

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan 

penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu 

komponen dari PAD masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap 

penerimaan daerah secara keseluruhan (Halim, 2009). Peranan pajak dan retribusi 

daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi karena 

adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis 

(berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga 
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dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat 

bervariasi.

Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk melakukan kegiatan 

transfer (keuangan). Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang 

terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 

1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan 

keuangan antara pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 

2004 menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, 

pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang 

bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DAU berperan sebagai pemerataan 

fiskal antar daerah (fiscal equalization) di Indonesia. DAK berperan sebagai dana 

yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Dana Bagi Hasil berperan 

sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi

hasilkan. Secara detailnya, pengelolaan dan penggunaan dana tersebut diserahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan 

begitu, diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan dana transfer dari 

pemerintah pusat dengan efektif dan efisien sehingga cita-cita serta harapan untuk 

meningkatan pelayanan pada masyarakat yang disertai pertanggungjawaban atas 

penggunaan dana tersebut dapat terwujud dengan baik, dan dapat mensejahterakan 

masyarakatnya.

Pelaksanaan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mempunyai 

beberapa tujuan tertentu. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi 
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kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan 

publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006). Pemberian dana 

perimbangan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai 

kewenangannya. Sejak diterapkan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat 

mengharapkan daerah bisa mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga tidak 

hanya mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat seperti DAU. DAU

merupakan dana yang didapat dari  pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan DAU terletak pada 

kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas 

potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang 

RI Nomor 33 Tahun 2004).

Pengalokasian DAU sering timbul permasalahan yang terletak pada 

perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah. Bagi pusat, DAU untuk 

pemerataan kemampuan keuangan daerah. Tetapi bagi daerah, DAU dimaksudkan 

untuk mendukung kecukupan keuangan daerah. Permasalahan yang lainnya, 

ketika pemerintah daerah meminta DAU sesuai dengan kebutuhan daerahnya. 

Untuk melaksanakan pengalokasian DAU berdasarkan kebutuhan daerah belum 

bisa dilakukan karena masih terbatasnya data, belum ada standar pelayanan 

minimum masing masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum 

berdasarkan pada standar analisis belanja. Selain itu, semua total pengeluaran

anggaran pada APBD cenderung tidak efisien dan belum mencerminkan 

kebutuhan sesungguhnya dari pemerintah daerah.
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Pengalokasian dana transfer di negara berkembang banyak didasarkan pada 

aspek belanja dan kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal

yang ada di daerah tersebut. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah 

selalu menuntut transfer lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi 

basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999). Pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan 

proporsi PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi 

sebesar 20 persen (Listiorini, 2012).

Hal lain yang mendorong penelitian ini dilakukan adalah kemampuan PAD 

pada daerah di Indonesia yang masih tergolong rendah apabila dibandingkan 

dengan daerah di negara lain, sehingga akan mengakibatkan tingkatan dana 

transfer dari pemerintah pusat tinggi untuk meratakan kemampuan keuangan antar 

daerah agar tidak terjadi kesenjangan fiskal. Hal ini dibuktikan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Prakosa (2004), membandingkan tingkat persentase transfer 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di beberapa negara termasuk 

Indonesia pada dekade 1990-an. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

daerah di negara bagian Wisconsin di AS memiliki persentase transfer 

ketergantungan ke pemerintah pusat lebih rendah (Tabel 1.1), jika dibandingkan 

negara lain seperti Indonesia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Nigeria, dan 

Meksiko.
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Tabel 1.1

Persentase Transfer dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah di 

Beberapa Negara

No Negara
Persentase 
Transfer

1 Indonesia 72%-86%

2 Amerika Serikat 50-60%
3 Wisconsin (AS) 47%
4 Afrika Selatan 85%

5 Nigeria 67-95%

6 Meksiko 70-90%
Sumber: Prakosa (2004)

Di Indonesia, dana transfer (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah masih tergolong tinggi untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau 

belanja daerah. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan, karena 

kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD

(Sidik et.al, 2002). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi 

atas belanja daerah yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul 

dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon (belanja) daerah 

lebih besar terhadap transfer, maka disebut flypaper effect (Oates, 1999).

Struktur belanja daerah pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah yang dirinci menurut 

kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, 

belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 

keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang 
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memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Halim, 2009).

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi 

belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial), belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer (bantuan 

keuangan, bagi hasil). 

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya 

pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). 

Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah cenderung akan mengalami tekanan

fiskal yang kuat, sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi 

pendapatan yang dimiliki oleh daerah dengan memberikan porsi belanja daerah 

yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Selain itu, pergeseran komposisi 

belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam rangka untuk 

meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan meningkatkan investasi modal.

Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas

layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi

(kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya 

peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Pentingnya pendapatan bagi daerah akan mendorong dilakukannya sejumlah 

penelitian mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah 

dalam rangka melaksankan otonomi daerah. Perbedaan kemampuan keuangan, 

seperti kemampuan PAD di daerah yang masih dianggap belum mampu 
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memenuhi kebutuhan belanja daerah. Penerimaan PAD pada daerah dijadikan 

tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Peneliti sebelumnya seperti, Rahmawati (2010) yang meneliti di Jawa 

Tengah, Kurniawati (2010) yang meneliti di Provinsi, Kota, dan Kabupaten di 

Indonesia, dan Mangunkusumo (2012) yang meneliti di Wilayah Pulau Jawa, 

memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja daerah. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Maemunah 

(2006) yang meneliti di Sumatra memperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan 

berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut berarti terjadi Flypaper Effect, 

karena sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan bahwa pengaruh DAU

terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja 

daerah diterima. Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung, sedangkan 

PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja langsung, 

bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung. 

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah 

berpengaruh terhadap belanja daerah. Adanya transfer dana (DAU) dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam 

melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan 

dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD). Tetapi, pengoptimalan 

sumber daya yang ada di pemerintah daerah kabupaten/kota masih kecil, 

akibatnya penerimaan PAD kecil, sedangkan belanja pembangunan memberikan 

dampak yang positif terhadap PAD, jika pembangunan dilakukan sesuai dengan 
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kebutuhan maka PAD akan meningkat, seperti pendapatan dari pajak dan retribusi

daerah. Namun kenyataanya, pemerintah daerah masih mempunyai 

kecenderungan untuk bergantung pada DAU dibandingkan mengoptimalkan PAD 

yang ada di daerahnya dalam membiayai belanja daerah. 

Peneliti-peneliti sebelumnya hanya meneliti belanja daerah menurut 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai objek penelitian. Tetapi, penelitian 

ini mencoba untuk meneliti klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini juga mengambil periode penelitian yang 

berbeda yaitu dari tahun 2010-2013. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 

mempertimbangkan keadaan geografis seperti batas daerah, karena dianggap 

dapat mempengaruhi perolehan PAD dan DAU di daerah. Dengan adanya batas 

daerah yang resmi, kita dapat mengetahui batas status hukum, tanggung jawab 

pemerintahan, pajak, penentuan luas area guna untuk menghitung potensi sumber 

daya, jumlah penduduk, dan dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah. 

Dengan mengetahui itu semua, maka pemerintah daerah dapat memaksimalkan 

potensi daerah yang dimilikinya, sehingga akan mempengaruhi besarnya 

penerimaan atau pengeluaran pada daerah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP 

STRUKTUR BELANJA DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur

belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur?

2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap struktur

belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:

1. Menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur belanja 

daerah.

2. Menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap struktur belanja 

daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis    

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan 

tentang akuntansi sektor publik dalam hal ilmu pemerintahan mengenai 
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pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

khususnya mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap struktur belanja daerah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Berdasarkan pada latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian,

maka manfaat praktis yang ingin dicapai adalah :

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh PAD dan 

DAU terhadap struktur belanja daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan sebagai data tambahan bagi peneliti selanjutnya

yang tertarik pada bidang kajian ini.

3. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

a. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pemerintah pusat

dalam melakukan pengendalian atas pengalokasian anggaran dana transfer 

berupa DAU. Penting bagi pemerintah pusat untuk terus menggali 

informasi mengenai semua potensi di daerah dalam rangka 

mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada, dengan begitu akan 

mendorong kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong peranan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan potensi daerah dan dapat menjadi bahan 
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pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menganalisis pengalokasian 

anggaran belanja daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum yang tersedia di daerah.

c. Kontribusi Kebijakan Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

pusat dan daerah dalam melakukan penyusunan kebijakan pengalokasian 

anggaran di masa mendatang seperti perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian dari adanya APBN dan 

APBD, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang 

menyertainya.


