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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan 

yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. 

Undang-undang No. 23 tahun 2014 d yang menjadi landasan utama dalam 

pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang 

lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki 

daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber 

daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dengan otonomi daerah, 

pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan 

maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap 

kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daaerah yang baik tidak hanya 

membutuhkan sumberdaya manusia yang handal tetapi juga harus didukung 

oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan 

keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah 

khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali 

kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang 
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diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran 

kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai 

akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja 

keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan 

keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. 

Kinerja (performance) adalah gambaran dari pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan serta 

visi misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis organisasi 

(Bastian,2001,329). Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan 

dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Apabila pencapaian tidak sesuai 

dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka 

kinerjanya buruk. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 

tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang 

meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem 

keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja 

tersebut berupa Analisis Rasio Keuangan yang terbentuk dari sistem 

laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD (Mardiasmo, 

2002:121). Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakuan untuk menilai 

kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh 

posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja 

yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha 
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mengidentifikasi cirri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang 

tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada 

beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

efektivitas, rasio efisiensi dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto,2011). 

Analisis rasio keuangan adalah salah satu cara untuk membuat 

perbandingan data keuangan, sebagai dasar untuk mengetahui kinerja 

keuangan suatu lembaga. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang 

transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio 

keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan 

(Mardiasmo, 2002). Analisis rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan: a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat 

ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. b) Rasio efektivitas 

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. c) Rasio efisiensi 

adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. d) Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. 

Dari penjelasan kinerja dan kinerja keuangan tersebut dapat juga 

ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah 

adalah kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan 
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keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya 

guna untuk mengetahui terjadinya peningkatan kinerja keuangan yang 

semakin baik atau buruk. 

Dalam penelitian ini laporan keuangan yang digunakan adalah laporan 

realisasi APBD provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2014-2016. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan tersebut dapat dijadikan 

sebagai variabel untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan realisasi APBD terdiri dari 

pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan itu sendiri terdiri dari pendapatan 

asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Sedangkan belanja 

daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan 

transfer/bagi hasil kabupaten/kota. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah PAD dan Belanja Modal. 

Desentralisasi tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan 

daerah. Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas 

pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan 

daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa 

sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika 

perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya 

belanja modal. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan 

asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. 

Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. 

Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses 
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pembangunan, peran proses penganggaran sangatlah signifikan. Penggunaan 

pendekatan penganggaran berbasis kinerja tentunya akan semakin 

berpengaruh dalam penetapan tujuan dan outcome hingga akhirnya dijelaskan 

kedalam angka-angka pada pos belanja modal APBD. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.02/2016 Tentang 

“Klasifikasi Anggaran” menyatakan bahwa Belanja Modal adalah 

pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai 

asset tetap/asset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya 

yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal pada umumnya dialokasikan 

untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana 

pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan 

diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai 

kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui 

terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa 

dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan 

komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah 

(dalam penelitian ini terdiri dari kabupaten/kota provinsi jawa tengah) dapat 

mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni 

dihasilkan melalui daerah tersebut. 

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah 

bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Sumber keuangan daerah 

yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri hasil pajak 
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daerah, hasil retribusi daerah, hasil laba usaha daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain –lain pendapatn asli daerah yang 

sah. Komponen PAD tersebut secara penuh dapat digunakan oleh daerah 

sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah, disamping itu juga memperlihatkan 

adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dearah dalam menggali 

sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk mendukung dalam upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut, sangat dibutuhkan adanya 

pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara 

kesinambungan tanpa memperburuk alokasi factor-faktor produksi. 

Pendapatan Asli Daerah yang meningkat mengindikasikan bahwa 

kemampuan Pemerintah Darah dalam mengelola keuangan daerahnya untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas 

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan 

pembangunan, pendidikan dan kesehatan sudah berjalan dengan baik. Hal ini 

semakin leluasa dilakukan pemerintah daerah kabupaten atau  kota setelah 

diberlakukan otonomi daerah. Sumber penerimaan lainnya yang dapat 

digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil 

pajak dan bukan pajak., dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khsusus 

(DAK), serta penerimaan lainnya, dan peneriaman pinjaman daerah. Peneliti 

Dian Batubara mengatakan bahwa semakin besar kontiribusi yang dapat 

diberikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan 

dan Belaja Daerah (APBD) berarti  semakin kecil ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 
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Variable pendapatan asli daerah (PAD) serta belanja modal dapat 

dijadikan sebagai variable yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kinerja 

keuangan daerah. Penelitian sebelumnya oleh Puspitasari, Adiputra, dan 

Sulindawati (2015) menghasilkan penelitian tentang belanja modal secara 

signifikan mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Belanja modal 

dapat berpengaruh langsung ke kinerja, dan dapat juga berpengaruh tidak 

langsung yaitu belanja modal ke pendapatan asli daerah sebagai variable 

intervening lalu ke pertumbuhan kinerja keuangan. Selain itu penelitian yang 

dilakukan Nugroho (2012) menemukan belanja modal tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja modal secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan 

melalui pendapatan asli daerah (PAD). 

Peneltian ini mengacu pada peelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ni Luh Putu Lindri Puspitasari (2015), Nugroho dan Rohan (2012), Eka 

(2015) tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja 

keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variable 

intervening. Yang membedakan penelitian sebelumnya adaah tahun penelitian 

yaitu tahun 2014-2016. 

Berdasarkan beberapa paparan dan penjelasan diatas, maka penulis 

memilih judul “PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP  

TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL 
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INTERVENING PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI 

JAWA TENGAH TAHUN 2014-2016” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya : 

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah ? 

2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah dengan pendapatan asli daerah sebaga variable 

intervening ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara belanja modal dengan 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara belanja modal dengan 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan pendapatan asli daerah 

sebagai variable intervening. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, khususnya 

bidang akuntansi sector publik yang berkaitan belanja modal, kinerja 

keuangan, dan pendapatan asli daerah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

kinerja keuangan suatu pemerintah di Kabupaten dan Kota Provinsi 

Jawa Tengah. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan 

melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

c. Bagi peneliti lain : 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penulisan dari penelitian ini di bagi kedalam lima bab yaitu:  

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian , dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori, konsep 

tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal serta 
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pendapatan asli daerah (PAD), kerangka pemikiran, 

pengembangan hipotesis yang medukung permasalahan 

dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisis tentang desain penelitian, populasi 

dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya serta metode analisis data.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, 

pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang 

diperlukan dan hasil analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang diambil dari bab analisis data dan pembahasan 

penelitian. Selain itu, juga dikemukakan keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-

pihak lain dikemudian hari.  

 


