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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada era reformasi sektor publik yang terjadi sejak tahun 1999 telah 

membuat berbagai perubahan yang cukup berarti bagi pengelolaan pemerintah di 

daerah. Bentuk reformasi sektor publik salah satunya yaitu perubahan pada bentuk 

pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Inti dari 

desentralisasi yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diberi 

wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri anggaran 

keuangan daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Anggaran keuangan 

daerah tersebut yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah (PERDA). Menurut Hasan (2015) menyatakan bahwa 

APBD merupakan alat utama pemerintah daerah untuk melaksanakan semua 

kewajiban, janji dan semua kebijakannya dari rencana-rencana yang ditentukan 

untuk di implementasikan ke dalam tindakan apa yang akan diambil, hasil apa 

yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang membayar biaya-biaya 

tersebut.  

Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan APBD harus 

memperhatikan prinsip value for money. Menurut Ferina (2016) menyatakan 

1 



2 

 

 
 

bahwa prinsip value for money dalam mengukur kinerja pemerintah daerah yakni 

ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efektif dalam arti 

meminimalkan penggunaan sumber daya alam dan memaksimalkan hasilnya, 

serta efektif atau berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dapat 

dikatakan bahwa anggaran atau APBD memegang peran yang penting bagi 

pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah wajib melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan APBD dengan baik. Menurut Ramadhan (2015) 

menyatakan bahwa jika Perencanaan dan Pelaksanaan APBD yang buruk akan 

mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan dan tidak terlaksananya 

program dan kegiatan sehingga menghasilkan Sisa Lebih/Kurang Perhitungan 

Anggaran (SILPA/SiKPA) yang tinggi pada tahun berkenaan. Permasalah utama 

yang sering terjadi adalah rendahnya daya serap anggaran.  

Penyerapan dana tidak efektif tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SILPA). SILPA/SiKPA didapatkan dari selisih lebih atau kurang 

realisasi penerimaan atau pendapatan dengan realisasi pengeluaran atau belanja 

selanjutnya ditambah dengan pembiayan neto atau selisih dari penerimaan 

pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Menurut Ramadhan (2016) 

terjadinya SILPA tidak selalu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah itu 

baik dalam efisiensi pengelolaan belanja daerah tetapi bisa jadi karena realisasi 

pengeluaran atau belanja yang lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan yang 

terjadi karena adanya program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 

anggaran yang bersangkutan sehingga anggaran tidak terserap secara maksimal. 
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Oleh karena itu terjadinya SILPA harus ditelaah lebih jauh apakah hal tersebut 

merupakan prestasi atau malah sebaliknya.  

Adapun belanja daerah yang bersifat investasi, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek yaitu belanja modal. Menurut Permendagri no 13 Tahun 

2006 belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, 

seperti pembelian aset tetap yang dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam pelayanan kepada masyarakat.  Menurut Hakim (2016) menyatakan 

bahwa faktor penyebab SILPA pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon 

Progo yaitu komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja, artinya 

pemerintah daerah yang memiliki komitmen yang tinggi dalam memastikan 

belanja daerahnya, maka belanja daerah akan terealisasikan dan meminimalisir 

terbentuknya SILPA pada tahun anggaran.  

Selain dari segi belanja daerah, tinggi rendahnya SILPA dapat dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu pencapaian realisasi pendapatan yang melebihi target, 

sehingga apabila pendapatan melebihi pengeluaran atau belanja akan terjadi sisa 

anggaran atau SILPA. Selain itu SILPA menjadi tinggi apabila pemerintah daerah 

tersebut menetapkan anggaran pendapatan yang terlalu rendah tetapi sebenarnya 

realisasi pendapatan pemerintah daerah tersebut tinggi.  

Menurut Lewis dan Oesterman (2009) dalam Ramadhan (2016) 

menyatakan bahwa Salah satu rendahnya penyerapan disebabkan karena 

ketidakhati-hatian pemerintah daerah yang terlalu rendah mengestimasikan 
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pendapatan dan terlalu tinggi dalam mengestimasikan pengeluaran. Pemerintah 

daerah yang memiliki pertumbuhan yang tinggi serta dapat menggali sumber-

sumber yang dimiliki daerahnya masing-masing yang tercermin dalam 

Pendapatan Asli Daerah akan memberikan sumbangan yang besar pada 

pendapatan daerahnya serta hal tersebut akan menggambarkan bahwa pemerintah 

daerah tersebut dapat mengelola keuangannya secara mandiri tampa banyak 

bantuan dari pemerintah pusat, jadi apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi 

akan menyebabkan surplus dan SILPA juga tinggi. 

Pemerintah daerah yang dapat meningkatkan PAD dalam jumlah yang 

besar  diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi defisit 

anggaran selain itu juga mengurangi sumber penerimaan yang berasal dari dana 

perimbangan yang berarti dapat meningkatkan kemandirian daerah. Namun 

penerimaan dari pusat melalui dana perimbangan masih cukup tinggi hal ini 

menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

dana dari pemerintah pusat. Menurut dulahi (2016) dalam penelitiannya di 

Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa besarnya 

sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dominan dipengaruhi oleh dana dari 

pusat dibandingkan dengan pendapatan daerahnya sendiri, hal ini menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah masih rendah dalam 

memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD sehingga mengakibatkan 

rendahnya tingkat kemandirian daerah.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum 
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(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi 

Hsil merupakan komponen dari dana perimbangan yang bersumber dari 

pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase 

tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dua jenis yaitu Dana Bagi Hasil Pajak 

dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Penerimaan Negara atas Penerimaan 

Pajak yang dibagikan kepada daerah tercermin dari Dana Bagi Hasil Pajak, 

menurut Izudin (2013) SILPA terjadi karena pelampauan penerimaan yang 

melebihi target. Penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam 

penelitian ini yaitu Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang ditransfer oleh 

pemerintah pusat yang berasal dari penghasilan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak 

sering kali terlambat disalurkan ke daerah-daerah membuat tidak optimalnya 

penggunaan dana dari pusat tersebut, sehingga dana tersebut sering nganggur di 

daerah. Selain itu menurut Izudin (2013) penerimaan yang bersumber dari dana 

perimbangan sering kali tidak bisa diperkirakan secara akurat angkanya sehingga 

akan berdampak pada kurang akuratnya penerimaan yang menyebabkan 

terjadinya sisa anggaran yang tinggi dari tahun ke tahun. 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran seperti Samaloisa (2014), Ramadhan (2015), Izudin 

(2013), Fitroh (2016), Iswahyudin (2016), Dulahi (2016), Suharna (2015), dan 

Hakim (2016). Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan ini 

karena peneliti ingin mempersempit atau mengkhususkan pada komponen 
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Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Daerah dan 

Belanja Modal yang merupakan komponen dari Belanja Daerah, selain itu pada 

variabel tersebut yang digunakan sebagai alat ukurnya yaitu selisih antara realisasi 

dengan anggarannya pada tahun anggaran 2016. Pada penelitian ini juga 

menambah variabel dari dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak namun 

hanya dilihat realisasinya saja karena peneliti ingin mengetahui apakah tingginya 

SILPA dipengaruhi oleh realisasi dana transfer pemerintah pusat. 

Berdasarkan pemapaparan yang disebutkan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH PERUBAHAN 

BELANJA MODAL, PERUBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN 

REALISASI DANA BAGI HASIL PAJAK TERHADAP SISA LEBIH 

PERHITUNGAN ANGGARAN (Studi Empiris di Pemeritah Daerah 

Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Perubahan Belanja Modal berpengaruh terhadap Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran di Kabupaten/Kota se-Jawa tahun 2016?  

2. Apakah Perubahan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran di Kabupaten/Kota se-Jawa tahun 2016?  

3. Apakah Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran di Kabupaten/Kota se-Jawa tahun 2016?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan antara lain :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Perubahan Belanja Modal terhadap Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran di Kabupaten/Kota se-Jawa tahun 2016.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah terhadap Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran di Kabupaten/Kota se-Jawa tahun 2016.  

3. Untuk mengetahui pengaruh Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran di Kabupaten/Kota se-Jawa tahun 2016.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Peneliti, dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan 

dapat mengetahui mengenai bagaimana SILPA dapat terbentuk serta apa saja 

kendala yang dapat menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal. 

2. Bagi akademik, dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan sebagai bahan 

rujukan awal bagi penelitian yang mengembangkan penelitian sejenis.  

3. Pemerintah daerah dalam penelitian ini yaitu Pemerinta Daerah 

Kabupaten/Kota Se-Jawa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

evaluasi kinerja dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan 

penyerapan anggaran yang maksimal.  
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

peneliti yang lebih jelas dan sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

BAB 1  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah,   

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti 

yaitu meliputi Desentralisasi dan otonomi daerah, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran, Perubahan Belanja Modal, Perubahan Pendapatan Asli 

Daerah, dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak beserta 

pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu dan kerangka 

pemikiran  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya dan metode analisis data.  
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi data penelitian, deskripsi 

hasil penelitian, hasil pengujian asumsi klasik, analisis regresi 

linier berganda, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil pengujian terhadap 

jawaban di tolak atau diterimanya hipotesis yang dibuat 

sebelumnya 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta memuat 

saran-saran untuk mengembangkan penlitian lebih lanjut  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

  




