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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah 

dilaksanakan pada 26 April 2016, pemerintah Jawa Tengah telah menentukan 

arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah 2017. Pemerintah Jateng 

fokus pada pencapaian target “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi 

berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 

guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian wilayah”. Solusi 

pengangguran ditempuh dengan penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis 

komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/cluster dalam rangka percepatan 

pengurangan pengangguran pemantapan pembangunan infrastruktur dengan 

memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata 

kelola pemerintahan yang bersih dan baik. 

Dengan telah dilaksanakannya Musrenbang, diharapkan upaya pencapaian 

sasaran dan target pembangunan daerah dilaksanakan melalui implementasi 

program. Melalui pola pembagian pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, 

kabupaten/kota sesuai dengan pencapaian target pemerintah agar terlaksana 

dengan baik. Sebagaimana Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan 

desentralisasi yang mensyaratkan perlunya pemberian otonomi seluas-luasnya 
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kepada pemerintah daerah, termasuk di bidang keuangan negara (daerah). 

Pemerintah membelanjakan anggarannya dengan benar dan bijak, ini semua untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian wilayah. Sesuai dengan UU 

Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti 

dari UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat 

dan Daerah. Peraturan pemerintah tersebut menjadi acuan bagi penyusunan 

laporan keuangan, pemeriksa laporan keuangan, dan pengguna laporan keuangan 

daerah (Ritonga, 2010 dalam Abdul & Muhammad, 2012). Pada APBN, dengan 

adanya peraturan pemerintah tersebut, menyebabkan pencatatan pembukuan 

berubah dari berbasis kas berangsur-angsur menjadi berbasis akrual. 

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah 

yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PSAP 

Nomor 2, Paragraf 7). Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang 

telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 

21 Tahun 2011, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi 

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pemerintah daerah mengalokasikan 

dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset 

tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, 
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yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi 

dan pemeliharaan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu 

mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal 

merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. 

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yakni, 

pertama, pendekatan sentralistis yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan 

sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat 

pusat dan ke dua, pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan 

pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan 

dilaksanakan sendiri oleh daerah (pemda) secara otonom. Diberlakukannya 

desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah 

untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola 

sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan 

kinerja keuangan daerah (Nuarsia, 2013). 

Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian kegiatan rutin 

pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam 

pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-

sumber penerimaan/pendapatan. Pendapatan daerah menurut Permendagri Nomor 

21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah yang 



4 
 

dimaksud dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

PAD dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber 

pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi di daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga 

menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan 

kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah 

secara otonom. Begitu juga sebaliknya, kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan 

meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang ditulis oleh 

Nuarsia, Sheila Ardhian tahun 2013, tentang pengaruh pendapatan asli daerah, 

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja 

modal, di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel dana bagi hasil 

dalam menentukan alokasi belanja modal APBD dengan obyek penelitian 

pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2012-2013. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PAD, DBH, DAU, DAN DAK TERHADAP 

PENGALOKASIAN BELANJA MODAL” (Studi Empiris Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2012-2013). 

 



5 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja 

Modal ? 

2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja 

Modal? 

3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja 

Modal ? 

4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja 

Modal ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa PAD berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal. 

2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa DBH berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal. 

3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa DAU berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal. 

4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa DAK berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal. 
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D. Manfaat Penelitian  

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi para akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literature akuntansi sektor publik (ASP) untuk dijadikan bahan 

pembelajaran, serta referensi dan data tambahan bagi penelitian-penelitian 

lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. 

2. Bagi pemerintah daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya 

mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah. 

3. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun praktik 

dalam menganalisis serta menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal. 

E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, pembahasan penelitian ini akan dituangkan dalam lima 

bab, yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori meliputi: belanja modal, 

pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, 

dan dana alokasi khusus yang dilengkapi dengan penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian dan perumusan hipotesis yang 

digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, data, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, teknik pengujian data serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari 



8 
 

penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu 

dikemukakan untuk penelitian selanjutnya. 


