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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zulianto (2010) dalam Pontoh dkk (2013) menyatakan jika kita menelusuri 

sejarah, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sebenarnya bukan merupakan 

konsep baru karena telah diatur sejak tahun 1903 dimana pemerintah colonial 

mengeluarkan Staatsblaad Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan 

pemerintahan dengan pengelolaan keuangan yang berdiri sendiri. Akan tetapi, 

desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi 

ketimpangan antar daerah. 

Saat ini, otonomi daerah memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada 

daerah otonom, yang ditekankan pada kabupaten dan kota. Dampaknya, apabila 

merasa diambil haknya pemerintah daerah berani ‘memberontak’ kepada 

pemerintah pusat lewat pengadilan. Implementasi otonomi daerah di Indonesia 

ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang 

keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah 

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 

yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada 
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akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). 

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan 

pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana 

Perimbangan. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan 

keuangan dan ekonomi daerah dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan 

keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, 

mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan 

stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Hasil riset yang dilakukan oleh Adi 

(2006) mengindikasikan bahwa proporsi Dana Perimbangan, khususnya Dana 

Alokasi Umum (DAU), terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi 

dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Tingginya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung 

pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat. Fakta ini tidak mencerminkan 

timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. 

Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus 

semakin kecil (Harianto dan Priyo, 2010). 

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, 

Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam acara penyerahan 
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DIPA 2012 di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang belum 

memuaskan dan menghendaki agar sisa anggaran tidak digunakan untuk 

keperluan yang tidak jelas namun dapat digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur. Prasetyantoko dalam harian Seputar Indonesia (21/12/11) yakin 

bahwa anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja yang 

memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah 

dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan 

meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun 

kuantitas, dan menciptakan kepastian hukum.Dalam upaya peningkatan 

kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan 

yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi belanja modal yang 

lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah 

(Harianto dan Adi, 2007). 

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 

dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun 

untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, 

salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan 

prasarana adalah luas wilayah. 

Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu 

daerah otonom berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat 
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melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik. Dalam kajian ilmu 

akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan infrastruktur daerah tersebut 

dikenal dengan istilah belanja modal (Permendagri No. 13 Tahun 2006 juncto 

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah). 

Penelitian tentang Belanja Modal suatu daerah sudah banyak dilakukan, 

diantaranya oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) menunjukan bahwa besarnya 

alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. 

Penelitian Fahri Eka Oktora dan Winston Pontoh (2013) dengan hasil DAU dan 

DAK mempunyai hubungan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan 

menurut Wandira (2013), secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Menurut Mawarni, Darwanis dan 

Syukriy Abdullah (2013) hasil pengujian koefisien jalur ditemukan bahwa secara 

simultan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan 

secara parsial PAD berpengaruh positif sementara DAU berpengaruh negatif 

terhadap belanja modal. Peneitian Kesit Bambang Prakosa pada tahun (2013) 

menunjukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja 

daerah. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar 

dan Siswantoro (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana 

Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, 

dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.” Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada periode tahun dimana penelitian sebelumnya 



5 

 

 
  

menggunakan periode 2010, penelitiian ini menggunakan periode 2014 – 2016, 

daerah penelitian yang digunakan juga berbeda, peneliti memilih Jawa Timur 

karena sesuai dengan alamat peneliti. Sedangkan variabel yang digunakan pada 

penelitian ini sama dengan sebelumnya ditambah satu variable lagi yaitu Dana 

Alokasi Khusus. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian kali ini 

peneliti mengambil judul: 

“ Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan 

Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah  

Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja 

Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Timur? 

2. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 

Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Timur? 

3. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Timur? 

4. Apakah ada pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap 

Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Timur? 

5. Apakah ada pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada 

kabupaten dan kota di Jawa Timur? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

alokasi Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

alokasi Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap 

pengalokasian Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten dan kota di 

Jawa Timur. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

terhadap pengalokasian Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di 

Jawa Timur. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Luas Wilayah terhadap pengalokasian 

Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai pengalokasian berbagai sumber daya dan potensi yang 

dimiliki oleh suatu daerah dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana 

untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.  

b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan 

masukan bagi kinerja pemerintah dalam pengambilan berbagai 
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keputusan, sehingga mampu memberikan keputusan yang tepat, efisien 

dan efektif bagi kepentingan masyarakat.  

2. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bahan referensi bagi 

penelitian-penelitian yang selanjutnya.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjabaran dari variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian. Selain itu, didalamnya juga berisi tentang 

penelitian terdahulu, hubungan antar variabel yang digambarkan 

dalam kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data 

dan sumber data, variabel dan pengukurannya, dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini peniliti 

menyajikan dan menjelaskan hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 




