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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan 

penyelenggara urusan pemerintah oleh pemda dan DPRD  menurut asas 

otonomi. Pelaksanaan daerah pada dasarnya merupakan upaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan 

pembangunan daerah sesuai kehendak dan kepetingan masyarakat serta 

mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya sesuai 

dengan perundang-undangan yang menjadi hak dan wewenang pemda dalam 

mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.  

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk 

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah Janah et al 

(2017). UU tersebut menegaskan bahwa setiap daerah diberikan kebebasan 

dalam menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja sesuai 

dengan peraturan-peraturan yang ada, menata dan mengurus segala sesuatu 

yang berkaitan dengan daerahnya dengan bantuan dari pemerintah, disamping 

itu pemerintah daerah juga diberi keluasan dalam menggunakan sumber-

sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah Janah et ol (2017). Belanja 

daerah yang diarahkan yaitu Belanja Modal. Belanja  Modal digunakan untuk 
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perolehan asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur dan 

harta tetap lainnya yang juga merupakan salah satu langkah bagi pemerintah 

daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. (Prastiwi dkk, 2016). 

Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah diikuti dengan pengalihan masalah pembiayaan. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu asal pendapatan 

daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan 

yang bersumber dan dipungut Daerah di dasarkan pada Peraturan Daerah 

yang berlaku. Tujuan daripada PAD yakni memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan 

dengan potensi Daerah masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh 

Solikhin (2007) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan positif serta 

signifikan  PAD terhadap belanja modal. Berbeda dengan Solikin, penelitian 

yang dilakukan oleh Paujiah (2012) di Kota Tasikmalaya menunjukkan 

bahwa tidak  terdapatnya pengaruh PAD terhadap belanja modal.  

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal 

pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan 

fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut,  

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari 

APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk 

pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber 

pendapatan dari pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai bentuk 
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pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Putro, 

2011).  

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

Umum (DAU) didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari 

pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan 

antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya.Tuasikal 

(2008) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Indonesia 

memperoleh hasil dimana terdapatnya pengaruh positif DAU terhadap belanja 

modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro 

(2012) memperoleh hasil bahwa tidak terdapatnya pengaruh DAU terhadap 

belanja modal. Kondisi demikian disebabkan DAU yang diterima oleh daerah 

hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja 

pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja  modal.  

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan 

dalam APBN (Janah, dkk 2017). Daerah tertentu adalah daerah yang 

memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi 

DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) dan Sugiyanto (2016), 

menyatakan bahwa dana alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi 
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Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian Sudarwadi (2015). Dana alokasi 

khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD merupakan salah 

satu parameter kinerja organisasi pemerintah daerah yang mendapat perhatian 

utama dari para pemangku kepentingan Mardiasmo, (2002) (Devvas dikutip 

dari Sari dkk, 2017) menjelaskan bahwa informasi SiLPA APBD yang ada 

pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu indikator bagi 

rekanan pemerintah daerah dalam membuat keputusan perencanaan investasi. 

Sementara, informasi arus kas pemerintah daerah diyakini mampu 

memberikan informasi untuk membantu para memiliki kepentinagan dalam 

memprediksi arus kas yang akan didistribusikan oleh pemerintah daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut (Sari dkk, 2017) di masa 

yang akan datang digunakan untuk menutupi belanja daerah yang meliputi 

belanja langsung dan belanja tidak langsung dimasa yang akan datang 

sehingga peranan SILPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah 

dimasa yang akan datang. ada penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017) 

menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. 

Objek  dari  penelitian  ini  yaitu  pada  Pemerintah  Kabupaten/ Kota di 

Provinsi  Jawa  Tengah. Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  anggaran 

untuk  perolehan  aset  tetap  dan  asset  lainnya  yang  memberi  manfaat 

lebih  dari  satu  periode  akuntansi. Adapun  perbedaan  objek  penelitian  ini  

adalah  rentang  waktu  yang  berbeda  yaitu  Tahun  2014-2016  dan  objek 
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penelitiannya  di Jawa Tengah. Berdasarkan  latar belakang  diatas, peneliti  

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut :  

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA  

PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 

(SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL” (Studi Empiris Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-

2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus), dan Sisa Lebih Anggaran Terhadap Belanja Modal. 

Sehingga penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 

2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

5. Apakah Sisa Lebih Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh 

terhadap Belanja Modal. 

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah Dana Alokasi Umum 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah Sisa Lebih Anggaran 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka mafaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang sektor publik mengenai pengaruh PAD, DAU, 

DAK, DBH, dan SiLPA terhadap pembaca. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa 

Tengah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan dimasa yang akan datang. 
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3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 

mahasiswa dalam bidang sektor publik. 

4. Bagi Peneliti Lain  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi penelitian 

selanjutya dimasa yang akan datang.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang melandasi pemikiran , kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel 

dan uji kualitas data, metode analisis data.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan Keterbatasan penelitian dan saran. 

 


