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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan 

Undang-Undang No. 25 tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi 

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pusat dan Daerah, kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih besar 

dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya sendiri. 

Berkurangnya campur tangan pemerintah pusat diharapkan dapat 

meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Kinerja 

keuangan dapat dilihat dari indikator yang digunakan sebagai acuan dalam 

menilai baik dan buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah, indikator 

tersebut terdiri dari rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini 

digunakan untuk: menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 

penyelengaraan otonomi daerah; mengukur efektivitas dan efisiensi dalam 

merealisasikan pendapatan daerah; mengukur sejauh mana aktivitas 

pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; mengukur 

kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah; melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan 



2 
 

 
 

pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu 

(Halim, 2007: 230). 

Seperti halnya rasio-rasio pada perusahaan swasta, rasio-rasio 

keuangan daerah merupakan perbandingan angka-angka dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah. Namun, dikarenakan adanya perbedaan jenis 

dan struktur laporan keuangan pemerintah daerah dengan perusahaan 

swasta, maka rasio-rasio keuangan daerah memiliki sedikit perbedaan. 

Rasio-rasio yang lazim digunakan dalam analisis kinerja keuangan 

pemerintah daerah, merupakan perbandingan angka-angka dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). Rasio-rasio yang sering digunakan dalam 

analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio 

Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian 

Belanja dan Rasio Pertumbuhan serta Debt Service Coverage Ratio 

(DSCR). 

Gerungan dkk (2015) menyatakan bahwa rasio keuangan sebagai 

pengukur kinerja adalah Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian Belanja. Rahman dkk (2014) 

menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah diukur dari rasio 

kemandirian keuangan daeah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks 

kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, sedangkan Karay 

(2012) kinerja keuangan diukur dengan indikator rasio kemandirian  
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keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi  PAD, rasio  

efektivitas pajak daerah, dan rasio efisiensi pajak daerah. 

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang 

upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. 

Untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, 

pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja 

modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga 

belanja pembangunan, mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Priyo Hari Adi (2006) pertumbuhan 

ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja 

pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas 

publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat 

menjadi daya tarik bagi para investor. Hal ini dapat memberikan peluang 

pada peningkatan pendapatan perkapita daerah dan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Semakin besar alokasi belanja modal berarti 

pemerintah semakin serius dalam membangun daerah dan mensejahterakan 

masyarakat. Namun saat ini komposisi belanja masih didominasi oleh 

belanja operasional terutama belanja pegawai. Besarnya alokasi belanja 

modal itu sendiri ditentukan berdasarkan kinerja daerah tersebut. 

Gerungan dkk (2015) menyatakan bahwa kemandirian keuangan 

daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian belanja berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio ketergantungan keuangan 

daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja tidak 
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berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sularso dan Restianto (2011) 

menyatakan bahwa kinerja keuangan (derajat desentralisasi, ketergantungan 

keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat kontribusi 

PAD) mempengaruhi alokasi belanja modal, dan belanja modal 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Prihastuti dkk (2015) 

rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas (rasio 

keserasian), rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan alokasi belanja 

modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gerungan, dkk (2015) 

dengan judul pengaruh kinerja keuangan Kabupaten/ Kota terhadap alokasi 

belanja modal di provinsi Sulawesi Utara, maka peneliti akan melakukan 

pengembangan terhadap penelitian tersebut dengan judul “Pengaruh 

Indikator Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal 

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014”.  

Variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam 

penelitian ini meliputi: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi 

keuangan daerah, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan rasio 

keserasian belanja. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan DSCR 

sebagai indikator pengukur kelayakan pinjaman keuangan daerah, alasan 

peneliti menambah variabel DSCR sebagai salah satu indikator pengukur 

kinerja keuangan karena DSCR merupakan salah satu pengukur kemampuan 



5 
 

 
 

daerah dalam mencari sumber pembiayaan untuk program pembangunannya 

(Sahade, 2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adanya penambahan variabel DSCR dan objek penelitian yaitu Provinsi 

Jawa Timur periode 2010-2014. 

B. Rumusan Masalah 

Penulis dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah  

Indikator-indikator Kinerja Keuangan berpengaruh Terhadap Alokasi 

Belanja Modal, sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi 

Belanja Modal? 

2. Apakah Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap 

Alokasi Belanja Modal? 

3. Apakah Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal? 

4. Apakah Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi 

Belanja Modal? 

5. Apakah Debt Service Coverage Ratio (DSCR) berpengaruh terhadap 

Alokasi Belanja Modal? 

6. Apakah Keserasian Belanja berpengaruh terhadap Alokasi Belanja 

Modal? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal. 

2. Menganalisis pengaruh ketergantungan keuangan daerah 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

3. Menganalisis pengaruh efektivitas PAD berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal. 

4. Menganalisis pengaruh efisiensi keuangan daerah berpengaruh 

terhadap alokasi belanja modal. 

5. Menganalisis pengaruh Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

6. Menganalisis pengaruh keserasian belanja berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di 

jajaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan 

keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kinerja 

keuangan daerah dan dalam hal pengalokasian belanja modal. 



7 
 

 
 

2. Dapat menambah literatur bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

studi terkait atau penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi dijelaskan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, Pada bagian ini berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini membahas mengenai teori 

keagenan dan penjabaran dari variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, hubungan antar variabel 

yang dijelaskan dalam hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup 

penelitian, jenis penelitian, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis 

dan sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode 

analisis data. 

Bab IV Analisa dan Pembahasan, Bab ini mengemukakan tentang hasil 

analisis data yang berupa temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian, 

hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian 

selanjutnya. 


