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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring 

dengan diberilakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah berlaku di Indonesia 

berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memisahkan 

tugas dengan antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi 

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. 

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 provinsi maupun 

kabupaten dan kota. 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 

diserahkah kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum 

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini
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merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif 

untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. 

Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 

nomor 23 tahun 2014) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” 

kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan 

preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan 

pribadinya, politisi memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, 

legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-

sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan 

pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan belanja publik lainnya 

yang tidak bersifat job programs dan targetable. 

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan 

pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan 

publik. Pergeseran 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 aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja 

modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh 

pemerintah daerah. 

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 prasaran, baik untuk 
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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, misalnya untuk program-program pelayanan publik, hal ini 

menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk 

berbagai kepentingan publik. 

Dalam  pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi 

fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat 

beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan 

memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang 

mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi 

lokal untuk kepentingan pelayanan publik. 

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari 

daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat tergantung pada 

kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan 

ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah 

yang berkelanjutan. Kekuasaan legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi 

atas penggunaan spread PADsering kali tidak sesuai dengn preferensi publik. 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 
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kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan 

dengan perimbangan keuangan antara penyerahan kewenangan pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup 

signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan 

pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk 

memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain 

yang tidak penting. Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi & Milaz (2001) 

dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka 

panjang, transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah 

transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. 

Terkait dengan hal ini, Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai 

pengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dengan sampel 

pemerintah kabupaten / kota yang ada di propinsi Jawa dan Bali. Penelitian 

terdahulu ini memiliki keterbatasan dimana penggunaan sampel penelitian hanya 

dilakukan pada periode 2004-2005. 

Penelitian Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa dalam beberapa 

tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi 

dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini 

menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemda terhadap pasokan dana dari 

pemerintah pusat ini. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini 

harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan Pemda 
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diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting Pemda maupun 

pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti 

apbila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Oleh karena keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, saya selaku penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penilitan replikasi dengan mengambil sampel 

pada pemerintahan kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai : “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2010-2012)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal ? 

2. Apakah terdapat pengaruh (PAD) terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal ? 

3. Apakah terdapat pengaruh (DAU) terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal ? 

 

 

 



6 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Menganalisis apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. 

2. Menganlisis apakah terdapat pengaruh (PAD) terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

3. Menganalisis apakah terdapat pengaruh (DAU) terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai pengalokasian berbagai sumber daya dan potensi 

yang dimiliki oleh suatu daerah dalam hal pemenuhan sarana dan 

prasarana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.  

b. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti 

sehubungan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. 
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2. Manfaat Kebijakan 

a. Bagi Pemerintah Daerah, memberikan masukan dalam hal 

penyusunan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal 

pengalokasian anggaran belanja modal yang terdapat di dalam 

APBD. 

3. Manfaat Praktis 

a. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan 

sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada 

bidang yang sejenis. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab yang 

berurutan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah 

dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB  II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab  ini membahasa mengenai teori teori yang melandasi penelitian dan 

menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian. Bab ini 

berisi tentang pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan belanja modal. 

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal daerah, tinjauan penelitian sebelumnya, dan 

perumusan hipotesis. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. Membahas 

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

dara, metode pengumpulan data dan metode analisis data secara 

terperinci. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil dari pengujian sttistik yang digunakan dan 

selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini. 

 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisikan tentag simpulan simpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk 

penelitian selanjutnya. 


