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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi 

menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas 

antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, 

menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan 

(Halim, 2001; Halim dan Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan 

perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, 

legislatif, dan publik.  

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun 

kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 

32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui 

sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana 

operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang 

hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses 

ratifikasi anggaran. 

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif 

dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
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yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan 

anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan 

umum APBD, prioritas dan plafon anggaran yang kemudian diserahkan kepada 

legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai 

Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk 

kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi 

pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. 

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah 

daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, 

sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui 

anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana 

pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini 

menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi 

relevan dan penting. 

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya 

merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya 

merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 

dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama 

dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan 

ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang 

dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk 
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mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah 

yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).  

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan 

pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan 

publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk 

aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. 

Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja 

modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh 

pemerintah daerah.. 

Pemberlakuan peraturan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang yang leluasa 

bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara optimal. Sumber 

penerimaan derah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, 

pinjaman daerah dan pendapatan daerah yang lainya yang sah. Sumber – sumber 

pendapatan tersebut dapat Dimanafaatkan oleh pemerintah daerah untuk 

membiayai pembangunan daerah. Selain itu, dengan terciptanya potensi keuangan 

daerah yang optimal dan diiringi dengan pengelolaan keuangan daerah yang 

efektif dan efisien, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan 

daerah secara optimal. 

Kondisi ini memberi suatu kesadaran baru bagi pemerintah maupun 

masyarakat, bahwa gelombang otonomi tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja 

tanpa suatu upaya mengarahkan dan mengisinya dengan tindakan nyata yang lebih 
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produktif. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah upaya menyiapkan diri 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manuasia maupun sumber daya lain. 

Yang akan berdampak pada terciptanya kualitas program pembangunan daerah. 

(Yunita dan Hendra, 2010). 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari 

hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan 

lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak 

masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan 

penerimaan daerah. Keterbatasan infra struktur seperti sarana dan prasarana yang 

tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya 

alokasi PAD terhadap anggaran belanja modal. 

Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam 

APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara 

leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih 

baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting. 

Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan 

sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan 

maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan 
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kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi 

belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin 

yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan 

belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan 

aktivitas pembangunan. 

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan atas asas 

desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, 

kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola 

Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola 

oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh 

Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).  

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh 

karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah 

daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah 

lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih 

(2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk 

hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan 
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pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah 

hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat 

ini menyiratkan pentingnya mengaloksikan belanja untuk berbagai kepentingan 

publik. Dengan melihat latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil 

judul : 

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM 

DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA 

MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2012)” 

 
B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh pada anggaran belanja 

modal ? 

2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh pada anggaran belanja 

modal? 

3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh pada anggaran belanja 

modal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pada : pertama, 

pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal. Kedua, 

pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal. Ketiga, 

pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap anggaran belanja modal. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah Kabupaten dan kota  : Hasil penelitian diharapkan dapat 

menjadi masukan atau informasi dalam mengelola dan pengembangan 

daerah dimasa depan. 

2. Manfaat bagi Akademik : Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai APBD dan bisa menjadi refrensi bagi 

peneliti selanjutnya untuk mengkaji topik  yang sama. 

3. Bagi Universitas, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti 

- peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar 

penyusunan skripsi ini maka penulis akan menyajikan sistematika skripsi sebagai 

berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan 

skripsi yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta 

manfaat penelitian. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan di bahas masalah-masalah yang mendasari  analisa-

analisa yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini pengurai menuliskan tentang deskripsi daerah penelitian, 
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gambaran umum obyek penelitian dan data lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

 BAB IV : ANALISIS DATA 

 Dalam bab ini akan dibahas dengan menggunakan analisis data panel, 

pengujian parsial, pengujian secara simultan, dan pengujian ketepatan perkiraan 

model. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


