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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) otonomi 

daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU  No. 22/1999 (direvisi menjadi UU 

No. 33/2004) tentang pemerintah daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi 

pemerintah daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara 

legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan. Pada pemerintah, peraturan 

perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, 

legislatif dan publik. 

Menurut Nordiawan et al (2007:39-43) Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pelayanan publik yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi dan stabilisasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk 

menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, 

meningkatkan efisiensi, efektivitas pereko nomian dan harus memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatuhan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi alokasi dan fungsi 

distribusi APBD. 
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Menurut Penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) penyusunan 

APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif 

tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan 

menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. 

Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan 

Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk 

mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. 

Berlakunya Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan pusat dan daerah membawa perubahan pada sistem dan mekanisme 

pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana 

perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, 

DAK, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan 

tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, 

pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. 

Menurut penelitian Maryanti dan Endrawati (2010) pertumbuhan ekonomi 

adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang 

dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran 

masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana 

aktivitas perekonomian akan mendapatkan tambahan pendapatan masyarakat pada 

suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses 

peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat 
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dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi 

tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. 

Menurut penelitian Maryanti dan Endrawati (2010) PDRB dalam statistik 

disajikan dalam dua penilaian, antara lain hargaberlakuyaitu yang memasukkan 

faktor inflasi di dalamnya dan harga atas dasar harga konstan yang sudah 

mengeliminasi faktor inflasi sehingga daerah tidak akan berhasil jika daerah tidak 

mengalami pertumbuhan ekonomi meskipun terjadi peningkatan PAD. Karena 

tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat. 

Menurut Suparmoko (2002:27-28) menyebutkan bahwa sumber 

pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak 

daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang syah.Sumber pendapatan lainnya yaitu dana 

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang syah. 

Menurut penelitian Maryanti dan Endrawati (2010) pendapatan asli daerah 

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Peningkatan PAD selalu 

diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai 

penyelenggaran penerimaan pemerintah daerah dan peningkatan PAD harus 

berdampak pada perekonomian daerah. 

Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainnya untuk 

pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan 
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dana subsidi atau ganjaran. Dana ini adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai 

hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Dana 

alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu, dana alokasi umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). DAU dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan 

untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dan penelitian yang 

dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan 

Yulia Yustikasari (2007). Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi 

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul“PENGARUH PERTUMBUHAN 

EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI 

UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL(Studi Kasus Di Kabupaten 

Sragen Tahun Anggaran 2003-2011).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas maka unsure perumusan 

masalahnya adalah: 

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap  belanja  

modal ? 
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2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal ? 

3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 

? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

belanja modal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pendapatan Asli daerah terhadap 

belanja modal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum terhadap belanja 

modal 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis khususnya dalam 

bidang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten 

Sragen. 

2. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten 

atau Kota penelitian dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai 

komponen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum Dan Belanja Modal. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran  dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai variabel penelitian,

 ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode

 pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan

 dalam penelitian ini. 

BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai deskripsi objek 

penelitian, analisis data dan intepretasi hasil. 

BAB V  PENUTUP 
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Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian 

serupa di masa yang akan datang. 
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