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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah 

untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi 

daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja 

modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal 

tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). (Wandira. 2013) 

Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru 

dikarenakan tingkat kesiapan fiskal masing-masing daerah yang berbeda. Daerah 

yang kaya akan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah (PAD) 

yang semakin besar sehingga daerah akan semakin maju, yang tentunya bertolak 

belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kemampuan suatu 

daerah untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk 

mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut Pemerintah Pusat 

memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah. (Novianto dan Hanafiah. 2015). 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
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menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat 

kesejahteraan rakyat, termasuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan 

keuangan daerah sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja 

daerah yang disusun secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan menjadi mandiri di dalam 

pengelolaan keuangan yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau 

PAD suatu daerah sehingga daerah tidak bergantung kepada pemerintah pusat 

maupun Provinsi melalui Dana Perimbangan sesuai tujuan pelaksanaan otonomi 

untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan 

dapat mengelola Peningkatan PAD secara tepat dengan mengalokasikan dana 

tersebut pada jenis belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Novianto dan Hanafiah. 

2015). 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Perimbangan keuangan antara pemerintah 

dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, 

proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka 

pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, 

kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaran 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan terbagi atas Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. 

Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah 
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Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik. (Novianto dan 

Hanafiah. 2015). 

Darise (2009:48) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang 

selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah 

perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang 

setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.  

Dana Perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan untuk mendanai 

kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, 

sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang 

tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

pelayanan dasar masyarakat. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).   

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No. 33 tahun 2004 merupakan 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Abdul Halim (2016:139), Dana Alokasi khusus (DAK) merupakan dana 

yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
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dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 

membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang 

merupakan proritas nasional.  

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH), bersumber 

dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil 

yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan 

dan daerah penghasil. Dana bagi hasil adalah Dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran 

yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal 

yaitu pengeluaran yang memiliki fungsi lebih dari satu tahun dan meningkatkan 

aset pemerintah.  

Beberapa penelitian terduhulu telah membahas mengenai Belanja Modal 

seperti Handayani (2015), Novianto dan Hanafiah (2013), Pelealu (2015), 

Permatasaro (2016), Santosa dan Ainur (2013), Suprayitno (2015), dan Wandira 

(2013). Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu berbeda dengan 

penelitian sebelumnya dengan menambah satu variabel independen yang 

digunakan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). Karena Dana Bagi Hasil merupakan 

salah satu dana yang digunakan dalam belanja modal. Selain itu didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2016) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi hasil terhadap Belanja 
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Modal. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini 

karena adanya perbedaan hasil peneliian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi Belanja modal di beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah yang dapat untuk diteliti, 

oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG BERPENGARUH TERHADAP BELANJA MODAL” (Studi Kasus 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 

2016). 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 

3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK)  berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 

4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 

Modal.  

2. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.  

3. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.  

4. Untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam mengambil 

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dalam penyusunan anggaran guna 

meningkatkan penerimaan/pendapatan di Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai 

pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi 

khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai pengaruh pendapatan 

asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil 

terhadap belanja modal. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini disusun secara sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran atau model pemikiran 

dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, terdapat jenis penelitian, desain penelitian, data 

dan sumber data, metode pengambilan data, variabel penulisan 

dan pengukurannya, serta metode analisis data. 

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, terdapat tentang hasil analisis yang menjadi objek 

dalam penelitian dan penjelasannya. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini, terdapat simpulan atas hasil pembahasan analisa 

data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.  


