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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari 

asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah.Prinsip otonomi daerah 

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang 

menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, 

Prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat(Maryati dan Endarwati, 2010). 

Kebijakan otonomi daerah yang merupakan pendelegasian wewenang 

yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan 

prasarana serta sumberdaya manusia dalam rangka desentralisasi fiskal. Dalam 

rangka mengatasi desentralisasi fiskal, potensi fiskal pemerintah daerah yang 

satu dengan daerah yang lain menjadi sangat beragam pula. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi 

daerah diproksi dengan produk domestik regionl bruto (PDRB) 

perkapita.Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap 
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pemerintah dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan 

mengedepankan akuntabilitas dan ransparansi.Lingkup anggaran menjadi relavan 

dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak 

anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Indarti dan Sugiartina 2012). 

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk 

membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang 

dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong 

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan masyarakat 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). 

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan 

desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan 

proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah yang sangat signifikan. 

Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak  

hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam 

ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan 

sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah miskin 

sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya 

pembentukan daerah baru tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Oktora dan Pontoh, 2013). 
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Pertumbuhan Ekonomi Daerah merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pencapaian pembangunan nasional.Dengan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan 

pembangunan disuatu Negara telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan memantapkan 

perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004). 

Pendapatan Aasli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi ekonomi asli daerah. PAD mencerminkan 

kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No.33 Tahun 

2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat 

jenis pendapatan: “Pendapatan Asli Daerah yaitu: a. Pajak Daerah, b. Retribusi 

Daerah, c. Hasil Pengolahan Kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, d. Lain-

lain PAD yang sah”. 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN 

yang dialokasikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya 

kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar untuk pelaksanaan desentralisasi. 

Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom 
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(Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana 

pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan 

menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. 

Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.Dana Alokasi Umum terdiri dari, Dana Alokasi Umum untuk 

Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupten/Kota.Jumlah 

Dana alokasi umum setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan presiden. 

Setiap Provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, 

dan ini diatur secara mendetail dalam peraturan pemerintah. Besaran DAU 

dihitung menggunakan rumus/formula statistik yang kompleks, antara lain 

dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-

masing wilayah/daerah. 

Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 tentang laporan realisasi 

anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset 

tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi (SAP, 2005:94). Belanja modal meliputi belanja modal untuk 

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak 

berwujud.Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah 

daerah yakni, peralatan, bnagunan, infrastruktur dan harata tetap 

lainnya.Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan 

penting karena didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat masyarakat dengan 



5 

 

memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama 

proses  perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi 

pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan 

keuangan. Perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan 

sumber-sumber dana publik. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah 

merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya 

tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-

sumber kekeayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah 

menerjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan 

input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan 

anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. 

Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah 

penganggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan 

jumlah lokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. 

Tahap  penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif 

dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang 

sudah disusun. Dalam perspektif keagenan hal ini merupakan bentuk kontrak 

(inclomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi 

pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Pengalokasian sumber daya ke dalam 

belanja modal (capital expenditure)merupakan sebuah proses yang sarat dengan 

kepentingan-kepentingan politis (Indarti dan Sugiartina 2012). 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul 

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI 

DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP 

PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN 2013-2015 

(Study Empiris Kabupaten / Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal tahun 2013-2015 ? 

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

Anggaran Belanja Modal tahun 2013-2015 ? 

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

Anggaran Belanja Modal tahun 2013-2015 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai 

barikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal tahun 2013-2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruhPendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2013-2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruhDana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal tahun 2013-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari peneliti ini sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti dapat memberikan suatu pemahaman tentang pertumbuhan 

ekonomi, pendapatan asli daearah, dana alokasi umum dan penganggaran 

belanja modal yang ada di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan landasan penelitian selanjutnya 

dan dengan memperhatikan menambah variabel ataupun faktor-faktor 

lainnya. 

3. Bagi praktik pada pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan suatu 

aspirasi pemikiran terhadap pengambilan kebijakan dalam hal peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan dapat menggunakan dan APBD dengan benar 

tanpa adanya rekayasa atau kecurangan dalam mengelola dana tersebut. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan yang diambil, dan tujuan 

penelitian, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II Telaah Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhahulu, kerangka 

pemikiran teoritis yang dimaksutkan untuk memperjelas maksud penelitian dan 

membantu dalam berfikir secara logis, serta hipotesis yang digunakan. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, devinisi operasional dan pengukuran, 

serta metode analisis data. 

BAB IV Hasil Pembahasan  

Bab empat berisi pembahasan, dijelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek 

penelitian penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan dari 

keseluruhan penelitian. 

BAB V Penutup 

bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya 

berdasarkan hasil pembahasan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya. 

 

 


