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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi 

menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi 

ini menyebabkan munculnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua 

aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk 

dalam bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas 

publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan 

kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(Mardiasmo, 2002).  

UU No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa daerah diberi 

kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan 

sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah 

mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-

sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat yang berkembang di daerahnya. UU tersebut memberi penegasan 

setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya 

ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan 

kemampuan daerah.  



2 

 

 

Anggaran daerah adalah salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan 

publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah 

yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Anggaran ini dimaksudkan untuk 

memenuhi kepentingan publik akan sarana dan prasarana umum yang 

disediakan pemerintah daerah. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting 

di lingkungan pemerintah daerah, karena terkait dengan dampak anggaran 

terhadap kinerja pemerintah sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, anggaran harus 

dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi 

dan keanekaragaman daerah.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan berdasarkan 

peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1). APBD di satu sisi 

menggambarkan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek 

daerah dalam satu tahun anggaran dan di sisi lain menggambarkan penerimaan 

dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang telah dianggarkan. Proses penyusunan anggaran melibatkan 

dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif (Pemerintah Daerah) 

berkewajiban membuat draft/rancangan APBD yang hanya bisa dilaksanakan 

apabila sudah disahkan oleh legislatif (DPRD). 

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada 

daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan 
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daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. 

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang 

sah. Masalah yang dihadapi sekarang adalah peningkatan pendapatan asli 

daerah tidak diikuti kenaikan belanja modal yang signifikan, disebabkan 

karena pendapatan asli daerah banyak tersedot untuk membiayai belanja 

lainnya. 

Dalam upaya pemerintah meningkatkan kemandirian daerah mereka 

dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, dengan cara 

memberi proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada 

sektor produktif di daerah dan melakukan usaha untuk mencari dan menggali 

potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru atau belum ada. 

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.  

Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah karena, memberikan kebebasan kepada pemerintah 
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daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-

kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan 

ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan 

ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu  pola  

kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru 

yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah 

tersebut (Kuncoro, 2004). Pertumbuhan perekonomian ditandai dengan 

meningkatnya produktivitas ekonomi. Kenyataannya dalam pemerintah daerah 

saat ini, dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak 

selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal.  

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 pada aspek 

pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan (UU No 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari 

pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang 

didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerah. 

Darwanto dan Yustikasari (2007) melakukan penelitian tentang 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
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Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 

pada Pemerintah se Jawa-Bali. Hasilnya menunjukkan bahwa PAD dan DAU 

mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran modal, sedangkan pertumbuhan 

ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran modal.  

Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013) dalam penelitiannya tentang 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah 

Kab/Kota Propinsi Jawa Barat. Hasilnya membuktikan bahwa variabel 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 

Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak 

mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.  

Penelitian ini bermaksud melanjutkan penelitian Darwanto dan Yulia 

Yustikasari (2007) serta Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013). Akan tetapi 

penelitian ini dilakukan hanya di wilayah Jawa Tengah, selama tahun 

anggaran 2009 sampai 2012. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada 

Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan uraian dalam latar belakang penulis ingin 

membuat suatu perumusan masalah yaitu: 
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1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal? 

2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal? 

3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk memberikan bukti empiris yang dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji tentang pengaruh 

pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

2. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji tentang pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

3. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji tentang pengaruh dana 

alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi seberapa pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang 
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dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi 

kemajuan daerah. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan 

Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi 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 membahas teori-teori yang melandasi penelitian dan 

menjadi dasar acuan untuk menganalisis data penelitian mengenai 

otonomi daerah, anggaran penyelenggaraan daerah, APBD, 

Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi 

Umum, Pengalokasian Anggaran Belanja modal, tinjauan 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan 

hipotesis.  
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Bab III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, populasi, sampel penelitian 

dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik 

analisis data. 

Bab IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan secara rinci tentang hasil analisis data 

serta pembahasan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

Bab V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang simpulan-simpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan 

untuk penelitian selanjutnya. 


