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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin 

dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu 

wujud dari amanah yang diemban pemerintah dan menjadi faktor utama dalam 

mengevaluasi kinerja masing-masing satuan perangkat daerah. Hal ini dipertegas 

dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 19 (1) 

dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan 

membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan 

kinerja dengan anggaran Tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana 

yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Demikian pula dalam undang-undang 

nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara 

luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan 

dan prioritasnya masing-masing, termasuk dalam hal penyusunan dan 

pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang 

efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan 

pelayanan umum kepada masyarakat (Tuasikal, 2008). 

Penciptaan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada 

masyarakat maka pemerintah harus berupaya mandiri dalam pembiayaan, dan 

berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimilikinya. Karena 
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setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam mendanai setiap kegiatan 

yang ada di daerahnya, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu 

daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya 

dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Seiring dengan pelaksanaan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal , transfer dana dari APBN ke daerah 

dialokasikan dengan bentuk dana perimbanganan. Pemerintah Pusat berharap 

Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak perlu bergantung pada 

dana perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat.  

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja 

modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset 

tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta 

infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana 

prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan 

masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga 

tingkat produktivitas akan semakin meningkat (Putu, Dwirandra,2014).  

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang dana 

perimbangan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber penerimaan Pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu 
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sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli daerah bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi 

pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas desentralisasi. 

Penerimaan PAD yang semakin meningkat diharapkan mampu 

meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah.  Pemerintah dalam 

mengalokasikan Belanja Modal harus benar-benar memperhatikan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mempertimbangkan Pendapatan Asli 

Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar 

kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapan Asli 

Daerah. Sehingga jika pemeritah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka 

pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah 

yang sebesar-besarnya (Erdi, Rachmawati, 2015). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk 

pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah 

tangga daerahnya. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat “block 

grant”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan 

DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah (Abdul Halim, 

hal:127). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah 

yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-
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Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan 

potensi daerah.  

Dana Alokasi Umum diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dan memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada publik. Selain untuk memenuhi belanja 

operasional daerah, dana alokasi umum juga digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, 

selanjutnya disebut Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai 

kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional 

(Abdul Halim, hal:127). 

Dalam pemanfaatan dana alokasi khusus pemerintah mengarahkan pada 

kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana 

fisik. Tentunya demi meningkatkan dan menunjang pelayanan publik yang lebih 

baik lagi. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat 

mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan 

menambah asset tepat yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan 

publik (Nugroho ,2010:4 dalam Andreas,2013). 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah 

daerah. Menurut Putro (2010) dalam Putu, Dwirandra, (2014) menyatakan bahwa 
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pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana 

hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin 

bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi 

dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan 

keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali 

potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah 

diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

PDRB yaitu totalatas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari 

seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. 

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti 

infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. 

Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. 

Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka 

pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan 

melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan 

berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa 

Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006,SILPA 

merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran 

anggaran daerah selama satu periode. Dengan adanya SILPA maka pemerindah 
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daerah dapat mengalokasikan dana tersebut ke Belanja Modal guna untuk 

meningkatkan kualitas masyarakatnya.  

Penelitian yang dilakukan Askam Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun 

dalam penelitian Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015) 

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) 

menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. Namun pada penelitian Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah (2013) 

dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Penelitian yang dilakukan Andreas M. Pelealu (2013) menunjukkan bahwa dana 

alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun pada 

penelitian tersebut dilakukan di Manado dan peneliti ingin melakukan di Jawa 

Tengah. Penelitian. Penelitian yang dilakukan Putu dan Supadmi (2014) 

menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. Namun penelitian tersebut dilakukan diBali dan peneliti 

ingin mengetahui apakah SILPA juga akan berpengaruh terhadap belanja modal 

jika diwilayah Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Erdi dan Rachmawati 

(2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. Namun karena penelitian tersebut meneliti tahun 2011-

2013 maka peneliti ingin meneliti kembali di tahun 2014-2016. 

Berdasarkan alasan yang telah dijabarkan adanya ketidak konsistenan 

hasil, wilayah yang berbeda dan tahun yang berbeda maka peneliti tertarik untuk 
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meneliti kembali dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umu, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Belanja Modal”. penelitian ini mengacu pada penelitian Askam 

Tuasikal (2008) dengan menambahkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan 

perbedaan cakupan wilayah dan periode amatan penelitian, dalam penelitian 

sebelumnya meneliti daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2005, dan 

penelitian ini meneliti kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2014-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

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 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap 

Belanja Modal? 

5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarka latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Belanja Modal. 

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

Belanja Modal. 

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

Belanja Modal. 

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

terhadap Belanja Modal. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja 

Modal. 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi 

semua pihak yang berkepentingan.  

a. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kepustakaan ilmu 

akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan 

daerah. 

b. Memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah 

dalam mendesain sistem manajemen pengeluaran daerah. 

c. Memberikan manfaat untuk peneliti lain yang hendak melakukan  

pengkajian dibidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan 

daerah. 
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E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab yang satu 

dengan bab yang lainnya dan disusun secara terperinci untuk memberikan 

gambaran dan mempermudah pembahasan. Sistematika dari masing-masing bab 

dapat diperinci sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang 

mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini berisi teori-teori yang 

melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini menjelaskan tentang  

variabel penelitian, metode penelitian, metode pengambilan sampel, jenis data 

yang digunakan beserta sumbernya, definisi operasional, teknik pengambilan data 

dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisi 

tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku. 

BAB V PENUTUP, Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 

penelitian berikutnya. 


