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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru 

seiring dengan diberlakukan otonomi daerah.  Pemberian otonomi daerah 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena 

memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana 

keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat 

berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong 

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan 

mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan 

mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut 

(Kuncoro 2004). 

Menurut penelitian Halim (2006) dengan adanya otonomi daerah 

pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi 

pemerintahan daerah (eksekutif) dengan fungsi dewan perwakilan rakyat 

daerah (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan 

bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif 

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, 

yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan 
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legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan 

pengawasan. 

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 

organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. 

Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-

masing program. Menurut penelitian Keefer (2003) pengalokasian sumber 

daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang 

sarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Anggaran ini sebenarnya 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan 

prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Adanya 

kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan 

proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering 

tidak efektif. 

Menurut Brotodiharjo (1982:2) pajak adalah iuran rakyat kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak 

membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut penelitian Adam (2012) 

pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut Suparmoko (2001:85) retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau  badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 

atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang 

diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung (Riwu, 

2005:171). 

Menurut penelitian Yani (2008) dana alokasi umum adalah dana 

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 

dilakoasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Menurut penelitian Solikin (2010) pemerintah daerah dapat 

menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada 

publik yang direalisasikan melalui belanja modal. 

Menurut penelitian Erlina (2012) dana alokasi khusus merupakan 

alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada 

provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu 

membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan 
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urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk 

membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat 

yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah (Darise, 2008:137-138). 

Menurut penelitian Sukirno (1996) pertumbuhan ekonomi adalah 

proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka 

panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan. Menurut penelitian Simon (2000) 

pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan 

suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang 

ekonomi untuk penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang berarti 

perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan 

penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru 

(Boediono, 2010:28). Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan 

ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, 

DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 

TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Empiris 

pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah periode 2012-2014).” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal? 

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal? 

3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja 

modal? 

4. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja 

modal? 

5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja 

modal. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis apakah pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal. 

2. Menganalisis apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal. 

3. Menganalisis apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal. 

4. Menganalisis apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal. 

5. Menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 

alokasi belanja modal. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

belanja modal dan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh serta menjadi media pembanding untuk membandingkan 

teori dan fakta. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

dapat menambah pengetahuan ilmu ekonomi. Manfaat  khusus bagi 

pengetahuan yakni dapat menambah kajian tentang belanja modal 

dengan mengungkap faktor-faktor yang menelitinya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta 

bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya khususnya penelitian 

mengenai pengalokasian belanja modal. 

 

E. Sistematika Penulisan 

  Penulisan dari penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu: 

   BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

   BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjuan umum 

mengenai variabel dalam penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis. 

  BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel, dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode 

pengujian instrumen, serta teknik analisis data. 

   BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini disajikan dan dijelaskan tentang hasil 

pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan atas hasil 

analisis data. 

   BAB V PENUTUP 

Mengemukakan simpulan yang diperoleh, keterbatasan 

penelitian, serta saran untuk mengembangkan penelitian 

lebih lanjut. 


