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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengalokasian anggaran belanja modal merupakan suatu pengalokasian 

dana dalam bentuk APBD yang bertujuan untuk menambah aset tetap. Anggaran 

belanja modal sendiri terjadi akibat kebutuhan sarana dan prasarana suatu daerah 

dalam tujuan peningkatan fasilitas publik maupun dalam rangka membantu 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah. Setiap daerah memiliki harapan 

pembangunan yang baik bagi daerah serta banyaknya aspirasi masyarakat yang 

harus direalisasikan sesuai kebutuhan daerah tersebut. (Suprayitno Bambang. 

2015) 

Dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang penegasan 

pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah bisa dengan efisien 

menggunakan sumber keuangan yang dimiliki daerah tersebut tanpa adanya 

campur tangan pemerintah pusat.  Pemerintah daerah bersama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan 

Kebijakan Umun APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD (Tari 

Natalia, 2016). 
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Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 

adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Sedangkan. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam 

membiayai kegiatannya.  

 Menurut (Askam Tuasikal, 2008) bagi daerah-daerah yang memiliki 

potensi sumberdaya yang dapat diandalkan, baik sumberdaya manusia maupun 

sumberdaya alam kebijakan Otonomi daerah disambut baik, karena terbuka 

peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri 

termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu harapan dari 

kebijakan tersebut adalah daerah diberi kesempatan untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonominya dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 

Sebaliknya bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya, 

kebijakan demikian akan memberatkan. Daerah yang tidak memiliki potensi 

sumberdaya dalam hal sumber keuangan atau dana yang melimpah akan 

mengalami kesulitan dalam membiayai belanja daerahnya..  

Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pula pada sektor Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni menjadi labilnya sector 

pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari 

APBN untuk APBD menjadi labil pula. Dengan kata lain factor ketidakpastian 
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akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Akibat selanjutnya 

tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi lebih memprihatinkan 

pada daerah yang tingkat Pendapatan Daerah Aslinya rendah. PAD yang rendah 

berarti ketergantungan pada pemerintah Pusat akan lebih tinggi. Hal ini berarti 

bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan 

(penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II 

(kabupaten/provinsi). ( Luh Putu, 2014). 

Provinsi Nusa tenggara Barat memiliki dua pulau yang terpisihah yang 

terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota yaitu kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, 

Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara dan 

Kota Mataram dan Bima. Dengan Sumberdaya alam yang luar biasa banyak di 

provinsi tersebut membuat masing-masing kabupaten meliki potensi yang 

berbeda-beda dan membuat setiap daerah memiliki pendapatan dan anggaran 

daerah yang berbeda pula. Anggaran belanja modal sangat diperlukan untuk 

kesejahteraan daerah. dengan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara merata 

maka anggaran yang diberikan pemerintah daerah dikatakan sudah merata dan 

tepat sasaran. Jika belanja modal suatu daerah sudah terpenuhi , bisa dikatakan 

daerah tersebut telah berkembang. Berikut adalah belanja daerah di provins Nusa 

Tenggara Barat : 
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Tabel 1-1 

Belanja Modal Provinsi NTB Tahun 2010-2013 

 

No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 

1 Bima  

            

106,102  

            

149,595  

                    

149,728  

                    

203,671  

2 Dompu 

               

49,141  

               

76,045  

                    

109,161  

                    

137,041  

3 Lombok Barat 

               

94,270  

            

148,827  

                    

157,109  

                    

163,159  

4 Lombok Tengah 

            

111,317  

            

120,917  

                    

168,625  

                    

289,083  

5 Lombok Timur 

               

96,818  

            

225,170  

                    

240,398  

                    

272,670  

6 Sumbawa 

               

75,079  

            

147,594  

                    

146,327  

                    

155,359  

7 Kota Mataram 

               

45,523  

               

99,447  

                    

153,991  

                    

236,450  

8 Kota Bima 

               

55,013  

               

89,743  

                       

86,044  

                    

101,612  

9 Sumbawa Barat 

            

215,066  

            

257,789  

                    

221,767  

                    

379,082  

10 Lombok Utara 

            

103,978  

            

117,657  

                    

126,696  

                    

165,723  

 

Adanya fenomena tersebut menjelaskan daerah tersebut belum 

mendapatkan anggaran yang tepat sasaran sebagai dana pembangunan dan sarana 

prasarana kebutuhan daerahnya. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan 
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provinsi yang memiliki dua pulau besar yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota 

dan memiliki 116 kecamatan. Dengan sebaran penduduk yang terbanyak di 

kabupaten Lombok Timur dan paling sedikit di Lombok Utara. Membuat 

pemerintah menyediakan anggaran dana yang harus sesuai dan tepat sasaran pada 

masing-masing daerah sesuai kebutuhan daerah tersebut. Nusa Tenggara Barat 

merupakan salah satu provinsi yang tetap mempertahankan kondisi pertumbuhan 

ekonominya dengan gencar melakukan pembangunan infrastruktur secara 

berkelanjutan di berbagai fasilitas dan sarana prasarana daerah meskipun anggaran 

dana pemerintah dari tahun ke tahun belum terealisasi dengan semestinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Belanja Modal Provinsi NTB Tahun 2010-2013. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran 

Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat? 

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran 

Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat? 

3. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan  pada Anggaran Belanja 

Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran 

Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran 

Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

3. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan pada Anggaran Belanja 

Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

D. Manfaat Penelitian     

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan dalam upaya pengelolaan APBD yang lebih baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi dan bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran. 

3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi 

penelitian terutama yang berkaitan dengan belanja modal. 

E. Metode Penelitian 

Guna menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja 

Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka metode analisis data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi dengan menggunakan 

data panel dengan penentuan model estimasi sebagai berikut 
1
 : 

Yt = α  + β1 X1t + β2 X2t + β3 X3t + еt 

Dimana : 

Y  = Belanja Modal 

    Pendapatan Asli Daerah 

    Dana Perimbangan   

     Lain-lain Pendapatan yang Sah 

          Parameter dari X1, X2, X3 

et = Error term atau derajat kesalahan 

dengan penggunaan pendekatan sebagai berikut : 

1. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS) 

Pendekatan model yang paling sederhana dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. 

2. Fixed Effect Model (FEM) 

Dalam pendekatan ini digunakan teknik variable dummy untuk 

menangkap perbedaan intersep antar variable. 

3. Random Effect Model (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variable gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. 

 

                                                           
1  Model penelitian merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian atau disertai 

dahulu yang dilakukan oleh Pungky Ardhani tahun 2011 dengan judul “ Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian  Anggaran Belanja 

Modal Di KAbupaten/Kota Jawa tengah. 
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Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa 

pengujian yang dapat dilakukan antara lain : 

Uji Chow  

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model Fixed Effect 

atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi 

data panel. Apabla hasil : 

H0 : maka pilih PLS 

H1 : maka pilih FE 

Uji Hausman 

Hausman test adalah pengujian statistic untuk memilih apakah model 

fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Apabila 

hasil : 

H0 : maka pilih PLS 

H1 : maka pilih FE 

Uji Statistik  

Uji statistik berguna untuk menganalisis hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian  yaitu dapat diterima atau ditolak berdasarkan analisis 

data, adapun uji statistik sebagai berikut : 

a. Uji t 

Untuk menganalisis variable independen terhadap variable 

dependen secara individu atau terpisah. 
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b. Uji F 

Untuk menganalisis pengaruh variable-variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variable dependen. 

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk menganalisis kebaikan dari persamaan regresi yaitu 

menunjukan prosentase total variasi variable dependen yang 

dijelaskan oleh variable independen dalam model. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut 

: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan     penelitian, manfaat penelitian, 

metode analisis data dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, 

Hubungan antara Anggaran Belanja Modal dengan 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah. Hasil penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang objek lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, hipotesis, data dan sumber data, tehknik 
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pengumpulan data, identifikasi variabel, identifikasi 

operasional variabel, pengukuran operasional variabel dan 

metode analisis.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek 

penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis 

data, hasil analisis data dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pemecahan 

masalah yang diajukan serta saran-saran yang perlu 

disampaikan. 

 


