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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah 

diartikan sebagai hak, wewenwang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan. 

Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing 

daerah.  

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah 

kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut 

menegaskan bahwa pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi 

sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut 

asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam 

anggaran daerah. 

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bias dilihat dari derajat 

otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total 

penerimaan APBDnya yang semangkin meningkat, diharapkan dimasa yang 

akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya 
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diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam 

pelayanan publik dan pembangunan (puspita Sari, dalam Tri Indraningrum, 

2011). 

Dalam era desentralisasi fiscal sekarang ini, diharapkan adanya 

peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik, dengan 

adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya 

tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, 

pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis  yang dilakukan pemda 

dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan 

dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan,  

bangunan, infastruktur dan harta tetap lainnya. ( Maharani, 2010 dalam 

kusnandar dan Dodok Siswantoro, 2012). 

 

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada 

daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan 

daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, salah satu sumber 

pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan 

meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas 

pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan 

pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal 
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yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut 

banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.(Farah dan Dwi Cahyo 

Utomo, 2010) 

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam 

mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara 

satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari 

APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah 

satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) 

yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya 

transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih 

mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di 

daerahnya 

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, 

Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selain itu Anggaran 

belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, 

baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas 

publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu 

variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana 

adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah 

membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk 
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pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah 

yang tidak begitu luas. (Kusnandar dan Dodik Siswantoro, 2012). 

Semua kegiatan pemerintah daerah tertuang kedalam APBD. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan 

tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan 

pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan 

menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pendapatan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang 

melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan 

hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

daerah.Sementara itu belanja daerah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 

2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b  meliputi semua 

pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas 

dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Sedangkan 

Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana 

dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk 

menutup defisit atau untuk memanfaatkan  surplus. Pembiayaan daerah terdiri 

dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan 

pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan angaran tahun angaran 
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sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali 

pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran 

pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal 

(investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian 

pinjaman daerah. (Andi Gustiana, 2014) 

Sejumlah penelitian yang menganalisis tentang belanja modal diantaranya: 

Penelitian Kusnandar (2012) yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, 

Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah 

Terhadap Belanja Modal menyimpulkan bahwabesarnya alokasi belanja modal 

dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas 

Wilayah berpengaruh.  

Penelitian Irma (2009) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan kabupaten/kota 

diProvinsi Sumatra Utara. Menyimpulkan bahwa secara simultan dapat 

diambil kesimpulan bahwa PDRB, PAD, dan DAU mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap belanja modal. 

Berdasarkan penelitan tersebut,penulis akan mencoba menganalisis 

pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan 

anggaran dan luas wilayah.Penelitian ini replikasi dari penelitian sebelumnya. 

Namun pada penelitian ini terdapat perbedaan,yang terletak pada jenis sampel 

yang dipakai yaitu diprovinsi Riau dan periode tahun yang digunakan yaitu 
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2010-2012. Maka Penelitian ini mengambil judul : “PENGARUH DANA 

ALOKASI UMUM , PENDAPATAN ASLI DAERAH, SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP 

BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten se Provinsi 

Riau)” 
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B.   Rumusan  Masalah 

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Riau?  

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten 

Provinsi Riau?  

3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten 

Provinsi Riau?  

4. Apakah Luas wilayah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten Provinsi Riau?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal 

2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal 

3. Untuk menganalisis pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

4. Untuk menganalisis pengaruh luas wilayah terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini memberikan kesempatan baik dalam menerapkan teori, 

khususnya teori di bidang operasional ke dalam dunia praktek yang 

sebenarnya dan untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

b. Instansi Pemerintahan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, 

perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka 

upaya peningkatan kinerja Pemerintahan se- Provinsi Riau 

c. Ilmu pengetahuan  

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah. 

d. Penelitian selanjutnya  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I menguraikan latar belakang masalah,perumusan masalah, 

tujuan, manfaat,dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi teori-teori yang relevan mengenai pengertian  

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah dan Belanja Modal, 

penelitian terdahulu dan hipotesis, kerangka teoritis. 

 
BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab III berisi mengenai metodologi penelitian yang meliputi, 

jenis penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode 

analisis data. 

 
BAB IV   ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Bab IV berisi analisis data dan hasil penelitian. Pada bagian ini 

menguraikan sejumlah analisis penelitian yang membahas hasil 

uji asumsi klasik, uji regresi, uji hipotesis, serta pembahasan 

hasil penelitian. 

 
BAB V   PENUTUP 

Bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan, dan saran. 

 

 

 


