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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri 

kegiatan pemerintah termasuk membangun dan mengembangkan daerahnya 

sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya dengan sedikit mungkin campur 

tangan pemerintah pusat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi 

sumber daya yang dibutuhkan untuk belanja daerah, guna melaksanakan 

kegiatan tersebut yang nantinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah akan diperbaiki dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan sesuai dengan 

peraturan daerah. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) juga dijadikan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan 

pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam 

masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
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tersebut terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan 

daerah. 

Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini, pemerintah daerah 

harus mampu meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan 

potensi pendapatan daerah yaitu memberikan proporsi alokasi belanja modal 

yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif, misalnya 

melakukan aktivitas pembangunan. Peran pemerintah didalam pembangunan 

adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahan yang 

lebih mengetahui sarana tujuan pembangunan yang akan dicapai.Sebagai 

pihak katalisator dan fasilitator maka daerah memerlukan sarana dan fasilitas 

pendukung yang direalisasikan melalui belanja modal guna meningkatkan 

pelayanan publik (Armayani dalam Halim, 2004). Dengan demikian, 

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal 

dengan baik, karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi 

Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. 

Pemerintah dituntut untuk mengembangkan dan menciptakan good 

governance sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan 

transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan 

pemerintah daerah, karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja 

pemerintah yang sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat (Indarti dan Sugiartina,2012). Pertumbuhan 

ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan 

ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 
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kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru 

yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah 

tersebut (Kuncoro dalam Arwati dan Hadiati, 2013). Dewi dan Suyanto (2014) 

melakukan penelitian mengenaipengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan 

asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal 

pada provinsi jawa tengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, ini 

disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tetapi belanja 

modal  menurun, karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan 

dan pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modalnya secara tidak 

tetap sasaran. 

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah diikuti dengan pengalihan masalah pembiayaan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu asal 

pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi belanja modal daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan 

dipungut Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. Tujuan dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni memberikan kewenangan kepada 
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Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan 

dengan potensi daerah masing-masing. Darmayasa dan Suandi (2014) 

melakukan penelitian faktor penentu alokasi belanja modal dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap Belanja Modal, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

belum mampu mempengaruhi porsi belanja modal pemerintah provinsi dan 

adanya masalah keagenan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif 

sangat menentukan alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), PendapatanAsli Daerah (PAD) bukan merupakan 

faktor penentualokasi Belanja Modal. 

Mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan 

pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana 

perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang paling memberikan 

kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dalam beberapa tahun 

berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap daerah masih yang tertinggi 

dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pasokan dana pemerintah pusat. Perhitungan 

perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar 

kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah yang merupakan selisih antara 

kebutuhan daerah dan potensi daerah. Sugiarthi dan Supadmi (2014) 

melakukan penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
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Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada belanja 

modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi menunjukkan bahwa 

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, 

karena semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh daerah 

dari pemerintah pusat maka akan semakin tinggi juga belanja modal yang 

dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. 

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah Daerah juga akan 

mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) 

merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai 

kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung persediaanya dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai 

kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas 

nasioanal di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, prasarana 

pemerintah, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, keluarga berencana, 

kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan serta perdagangan. Dana Alokasi 

Khusus (DAK) tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi 

umum, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya 

perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis. Biaya untuk 

keperluan tersebut dapat di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) di luar dana pendamping (Halim2014:142). Hasil penelitian 

Jiwatami (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Khusus 
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(DAK) berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja Modal. Dana Alokasi 

Khusus (DAK) bersifat special grant, dimana peruntukannya untuk 

pembangunan yang sudah ditentukan dari pusat, sehingga realisasinya 

merupakan realisasi belanja modal. 

Kemudian, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk membiayai 

kegiatannya dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut Permendagri 

Nomor 13 tahun 2006, “Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih 

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

Selanjutnya pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan 

yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 

lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan 

atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan 

akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hasil  penelitian Aprizay, dkk. 

(2014) menunjukkan  bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh yang dihasilkan yaitu positif. 

Hal ini menunjukkan bahwa Pemda telah berhasil menggunakan Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk pelaksanaan program/kegiatan 

pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk kepada pelayanan publik. 

Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) yang dihasilkan dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. 
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Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh I Nyoman Darmayasa dan I Ketut Suandi (2014), dengan tujuan utuk 

menegetahui bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Belanja Pegawai pada Belanja Modal Pemerintah provinsi di 

Indonesia. Hasil penelitian I Nyoman Darmayasa dan I Ketut Suandi (2014) 

menunjukan bahwaDana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 

memiliki hubungan yang positif dengan alokasi belanja modal dan 

berpengaruh secara signifikan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan yang positif namun tidak 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Perbedaan penelitian 

ini terletak pada variabel independen yaitu penambahan variabel Pertumbuhan 

Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).  

Peneliti juga merubah periode penelitian yang dilakukan oleh I 

Nyoman Darmayasa dan I Ketut Suandi (2014) yang menggunakan periode 

(2011-2013), menjadi periode (2013-2014) dan lingkup penelitian pada 

Pemerintah provinsi di Indonesia menjadi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. 

Alasan Peneliti memilih pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah untuk dijadikan objek penelitian karena Jawa Tengah merupakan 

provinsi yang luas dan memiliki 35 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 

Kota pemerintahan, dan masing- masing memiliki pendapatan dan 

pengeluaran yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. 

Motivasi Penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian I Nyoman 
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Darmayasa dan I Ketut Suandi (2014) yang menguji faktor penentu alokasi 

belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Pemerintah Provinsi. Penenlitian ini mencoba untukmengetahui apakah 

Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga 

berpengaruh terhadap belanja modal dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belanja modal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dan melakukan 

penelitian kembali dengan melakukan penambahan variabeluntuk mengetahui 

lebih jauh mengenai “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), 

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH 

KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH PERIODE 2013-2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

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

Modal? 

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

Modal? 



9 
 

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

Modal? 

5. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap 

Belanja Modal? 

 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penilitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja 

Modal. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Belanja Modal. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Belanja Modal. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

Belanja Modal. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SiLPA) 

terhadap Belanja Modal. 

 

D. Manfaat Peneltian: 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkandalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian dan pengetahuan wawasan peneliti 

akan bertambah, khususnya dibidang ekonomi sektor publik mengenai 

pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK) danSisia Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah dan dapat menjadi 

acuan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di masa yang 

akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

sekaligus juga tambahan pengetahuan khususnya dibidang ekonomi sektor 

publik yang bilamana mungkin tidak dibahas secara lengkap dalam suatu 

perkuliahan. 

4. Bagi Peneliti Lain  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan terdiri dari 

beberapa bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III 

Metode Penelitian, Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, dan Bab V 

Penutup. Setiap bab dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat 

dengan bab-bab yang lainnya. Sistematika ini digunakan untuk memudahkan 

peneliti dalam menyusun skripsi ini. 

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini mengambarkan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dansistematika penelitian. 

Bab II merupakan Tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari tinjauan teori 

yang menguraikan teori-teori yang relevan, telaah penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

Bab III merupakan Metode Penelitian. Bab ini memaparkan mengenai 

populasi dan sempel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis data. 

Bab IV merupakan Hasil dan Pembahasan. Bab ini memaparkan 

deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil. 

Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil 

penelitian. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 


