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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Reformasi yang bergulir tahun 1998 telah membuat perubahan politik 

dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan 

bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi 

dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian 

terakhir diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. 

Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah 

mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih 

merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan public dan 

masyarakat lokal. 

 Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 

(direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan 

dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan 

fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislative dan eksekutif terjadi 

hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada 

pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implicit merupakan 
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bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Otonomi daerah 

berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 

 Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja 

modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas 

publik. Oleh Karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. 

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang 

relative kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan 

belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, missal untuk 

melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine 

(1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak 

untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan 

pentingnya mengaloksikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. 

 Dalam berbagai penelitian, desentralisasi fiscal diproksikan dengan 

rasio pada komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada APBD 

(Sasana, 2009 dalam Badrudin, 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
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peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang 

merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada public 

dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, 

belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua 

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas 

dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan 

dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu pendapatan asli daerah (PAD), 

dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan semua 

penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah 

daerah menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah. Belanja daerah 

sendiri terdiri atas kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja 

pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, 

tak terduga dan kelompok belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang, dan belanja modal. 

 Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara 

eksekutif dan legislative tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & 

Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran 

pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD 

sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran 

yang kemudian diserahkan kepada legislative untuk dipelajari dan dibahas 
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bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam 

perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), 

yang menjadi alat bagi legislative untuk mengawasi pelaksanaan anggaran 

oleh eksekutif. 

 Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang dilakukan oleh 

Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa pada pengujian asumsi 

klasik diketahui data telah terdistribusi secara normal, bebas dari 

multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Hasil pengujian 

terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variable 

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Pengujian 

secara parsial dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa 

pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap 

belanja modal dalam APBD. 

 Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal dalam (APBD) untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja 

modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas 

publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini 
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belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative 

kurang produktif. Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yulia Artikasari (2007) 

menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-

hal produktif, missal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yulia Artikasari 

(2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak 

untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan 

pentingnya mengaloksikan belanja modal untuk berbagai kepentingan publik. 

 Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) dengan objek dan tahun 

penelitian yang berbeda. Objek penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2007-2013, sedangkan penelitian Darwanto dan Yustikasari 

dilakukan di Jawa-Bali pada tahun 2004-2005. Penelitian ini berusaha ingin 

mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana 

alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul; “PENGARUH PERTUMBUHAN 

EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI 

UMUM TERHADAP BELANJA MODAL (Survey pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal? 

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

modal? 

3. Apakah Dana AlokasiUmum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

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. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literature Akuntansi Sektor Publik (ASP) terutama 

pengembangan system pengandalian manajemen di sector pubik. 

Selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.  

2. Bagi peneliti 

Diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan 

kepada penulis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Bagi Pemerintah Daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah 

untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas 

skripsi ini perlu dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi 

variabel, populasidan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis data yang diuraikan dalam 

deskripsi data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat 

dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 


