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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru, yaitu 

dengan dilaksanakannya otonomi daerah sejak tahun 2001. Otonomi daerah 

ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Serta UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem 

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan 

efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran 

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Otonomi 

daerah yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah, tetapi juga disertai dengan pelimpahan wewenang untuk 

dapat mengelola pemerintahannya sendiri. 

Pengelolaan pemerintahan yang harus dilakukan sendiri oleh 

pemerintah daerah menuntut adanya kemandirian daerah dalam menggali 

potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya.  



2 

Kemandirian daerah ini dicerminkan dengan kemampuan daerah 

menghasilkan penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah tersebut yang 

berasal dari potensi-potensi ekonomi daerah. Potensi-potensi ekonomi daerah 

ini juga disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 

pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

dialokasikan untuk kegiatan pelayanan kepada publik yang merupakan salah 

satu harapan masyarakat kepada pemerintah di dalam era desentralisasi fiskal 

ini. Peningkatan pelayanan publik yang dimaksud salah satunya adalah 

dengan pemberian proporsi belanja modal yang lebih besar. 

Belanja modal (BM) merupakan belanja yang dipergunakan untuk 

jangka waktu lebih dari satu tahun atau disebut jangka panjang untuk 

mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yaitu : peralatan, bangunan, 

infrastruktur dan harta tetap lainnya dengan cara membeli yang umumnya 

dilakukan dengan proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdullah dan 

Halim, 2006). 

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga digunakan 

diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di dalam sektor 

pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakatpun turut 

menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang 

baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor 

tersebut, produkifitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada 

akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi,2007). 
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Tetapi otonomi daerah yang saat ini sudah berjalan di tiap kabupaten 

dan kota di Indonesia tetap menimbulkan persoalan baru, karena ternyata 

potensi pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lainnya masih 

sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh kesiapan dari masing-masing daerah 

yang berbeda-beda dalam pelaksanaan otonomi daerah (Nordiawan et al, 

2007). Perbedaan yang terjadi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi 

yang beragam pula. Hal ini disebabkan karena dengan adanya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dana yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah tersebut akan lebih tinggi, sehingga pemerintah daerah akan 

berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potersi daerah dan akhirnya akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi,2007). 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan barang dan jasa di 

suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu (BPS, 2008a). 

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat, karena pertumbuhan ekonomi mengindikasikan 

bahwa suatu daerah tersebut dapat dikatakan maju dan berkembang. Suatu 

perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan 

ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya 

(Kuncoro, 2004).  

Hasil beberapa penelitian mengenai pengaruh antara pendapatan asli 

daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menunjukan hasil yang 

beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) 

yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal 
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menunjukkan hasil yang signifikan, namun menurut hasil penelitian Abdullah 

dan Halim (2006) menemukan bahwa pendapatan asli daerah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh belanja modal 

terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang signifikan seperti 

yang diungkapkan Adi (2006); Harianto dan Adi (2007) namun berdasarkan 

penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan. Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi juga memiliki hasil yang beragam, berdasarkan hasil 

penelitian Harianto dan Adi (2007) menemukan bahwa pendapatan asli 

daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun 

berdasarkan penelitian Syahri (2010) pendapatan asli daerah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadikan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja 

modal dan pertumbuhan ekonomi masih sangat menarik untuk dilakukan. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini 

merupakan replikasi dengan berbagai perkembangan dan perbedaan, yaitu : 

1. Daerah penelitian yang diambil merupakan pemerintah daerah kabupaten 

dan kota di Jawa Tengah. Alasan pemilihan ini dikarenakan untuk lebih 

mengkhususkan daerah penelitian, agar diperoleh hasil yang lengkap dan 

akurat. Selain itu potensi-potensi lokal yang dimiliki tiap-tiap kabupaten 

dan kota di Jawa Tengah sangat memadai untuk digali dan lebih 

dikembangkan pengelolaannya. 
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2. Periode waktu penelitian ini yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2009. 

Alasan pemilihan ini (1) penggunaan format APBD berdasarkan setelah 

dikeluarkannya Permendagri No. 13/2006, data yang digunakan 

merupakan data yang diperoleh dari tiga tahun terbaru. Dan (2) 

ketersediaan data. 

3. Alat analisis yang digunakan tidak hanya alat analisis sederhana dan 

analisis regresi berganda tetapi juga analisis jalur (path analysis), karena 

dengan alat ini dimungkinkan pengujian simultan (efek langsung dan 

tidak langsung) sebuah variabel terhadap variabel-variabel lain. 

4. Variabel yang digunakan : 

Pendapatan asli daerah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi. 

Pemilihan variable ini didasarkan pada masih terdapatnya hasil yang 

tidak konsisten mengenai hubungan antara pendapatan asli daerah, 

belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. 

5. Menggunakan variabel mediasi belanja modal dalam mencari pengaruh 

antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Darwanto dan 

Yustikasari (2007); Harianto dan Adi (2007); Adi (2006), dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja 

modal, pendapatan asli daerah pun berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi, dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  
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Sehingga dapat diprediksi di awal bahwa belanja modal memenuhi 

asumsi untuk dapat menjadi variabel mediasi dalam mencari pengaruh 

antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka 

penelitian ini mencoba untuk menguji kembali hubungan variabel-

variabel tersebut ke dalam satu model tunggal (single model), dimana 

belanja modal diposisikan sebagai variable mediasi. 

Dari seluruh latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka 

penelitian ini mengambil judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI 

DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI 

BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA 

DI JAWA TENGAH (Studi pada pemerintah Kabupaten dan Kota di 

Jawa Tengah)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka 

dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal? 

2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? 

4. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui belanja modal? 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah pemerintah kabupaten dan 

kota di Jawa Tengah yang melaporkan ke LKPD pada tahun 2007-2009. 

Laporan keuangan daerah yang digunakan hanya laporan keuangan daerah 

yang berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris 

mengenai permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu : 

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. 

2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

belanja modal. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi bidang pendidikan 

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi dunia 

pendidikan akuntansi sektor publik mengenai studi atas Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
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2. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

Panelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan kepada 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan untuk 

penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi khususnya tentang pendapatan asli daerah dan belanja 

modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

3. Bagi para peneliti lainnya 

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan 

diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam penelitian 

selanjutnya dengan lebih luas dan mendalam. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang akan menjelaskan mengenai 

definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, 

Pertumbuhan Ekonomi, Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian, 

Kerangka Teoritis. 
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Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan mengenai 

ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional variabel dan pengukuran variable, teknik analisis data. 

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan, bab ini akan 

menguraikan sebaran data penelitian, analisis data dan pembahasan. 

Bab V merupakan penutup, akan memberikan simpulan, keterbatasan 

dalam penelitian dan saran. 

 


