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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di setiap daerah, 

maka daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri hal 

ini telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan 

bahwa daerah lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di 

daerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan 

daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, 

dan meningkatkan pelayanan publik Andirfa (2009) dalam Jaya dan 

Dwirandra (2014). Adanya otonomi daerah diharapkan semakin 

meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga 

mampu menarik investor untuk menanamkan investasi di daerah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah 

diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu 

pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah 

harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah sumber 

penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah 

berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
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yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya PAD 

diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki 

pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang 

berasal dari dana perimbangan yang secara langsung meningkatkan 

kemandirian daerah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta 

Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki 

hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja 

modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.  

Diberlakukanya otonomi daerah juga menciptakan perbedaan 

potensi keuangan daerah sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat 

mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi 

kesenjangan dan mendukung otonomi daerah maka Pemerintah Pusat 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian 

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana 

Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang 

diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan 

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah 

Daerah dapat menggunakannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) membuktikan 

bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
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Selain DAU terdapat juga jenis dana perimbangan lain yaitu Dana 

Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan 

prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan 

investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan 

prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan 

diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal 

(Ardhani, 2011) dalam Wandira (2013). Penelitian yang dilakukan oleh 

Tuasikal (2008) serta Situngkir (2009) membuktikan bahwa DAK 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama 

pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari 

kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi 

barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat 

meningkat Putro (2010) dalam Jaya dan Dwirandra (2014). Pertumbuhan 

ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena 

memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, 

dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan 

ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan 

jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di 
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daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB 

atas dasar harga konstan. 

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap 

seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan 

perekonomian. Pembangunan maupun penambahan aset tetap diperoleh 

melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan 

meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi 

infrastruktur serta sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian oleh Sularno (2013) 

memperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada 

belanja modal. Belanja Modal yang tinggi akan memiliki peranan penting 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan analisa 

dalam pengalokasianya. 

Salah satu belanja langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan 

untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, 

sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik 

yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. 

Apabila suatu daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dapat                                                                                                                               

membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat 

melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat 

produktivitas akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Abimanyu 
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(2005) dalam Jaya dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa apabila 

belanja modal meningkat maka akan berdampak pada produktivitas 

masyarakat yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang 

melakukan investasi sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Secara umum, proporsi untuk belanja modal daerah di indonesia memiliki 

kecenderungan yang makin turun dari total belanjanya, sebaliknya untuk 

belanja pegawai yang tetap memiliki kecenderungan  yang semakin naik 

Halim (2014:229). Hal-hal seperti inilah yang harus mulai dipikirkan oleh 

seorang manajer di daerah karena pengelolaan belanja modal bukanlah 

perkara yang mudah mengingat belanja modal digunakan dalam rangka 

pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014) dengan 

menambahkan dua variabel independen berupa variabel Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Seperti yang sudah dijelaskan di 

atas bahwa dana perimbangan yang berupa DAU dan DAK bertujuan sebagai 

pemerataan antar daerah, maka dana perimbangan diharapkan juga dapat 

meningkatkan anggaran belanja modal. 
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 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “ PENGARUH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN 

DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL 

DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL 

PEMODERASI”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

5. Apakah interaksi PAD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 

Belanja Modal? 

6. Apakah interaksi DAU dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 

Belanja Modal? 

7. Apakah interaksi DAK dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 

Belanja Modal? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Modal. 

2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja 

Modal. 

3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 

Modal. 

4. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. 

5. Menganalisis pengaruh interaksi PAD dan Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Belanja Modal. 

6. Menganalisis pengaruh interaksi DAU dan Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Belanja Modal. 

7. Menganalisis pengaruh interaksi DAK dan Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Belanja Modal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah 

Dapat menjadi acuan dalam melaksanakaan otonomi daerah khususnya 

pada penganggaran belanja modal. 
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2. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan 

wawasan tentang pengalokasian belanja modal. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainya yang 

tertarik pada bidang kajian ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas secara garis besar mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan 

dengan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisis tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya serta metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, 

pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan 

dan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

diambil dari bab analisis data dan pembahasan penelitian. Selain 

itu, juga dikemukakan keterbatasan penelitian serta saran-saran 

yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari. 


