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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia yang telah 

merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Sistem 

otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurangi campur tangan 

pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal akan memberikan kewenangan yang 

lebih besar dalam pengelolaan daerah, sedangkan disisi lain memunculkan 

persoalan baru. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang 

berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).  

Tujuan otonomi daerah adalah daerah mampu mengurusi persoalan 

daerahnya itu sendiri secara lebih otonom, termasuk dalam perencanaan dan 

pelaksanaan anggaran daerah karena yang lebih mengetahui persoalan daerah 

adalah daerah itu sendiri. Dengan otonomi semaca ini diharapkan agar daerah 

otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pemerintah, tetapi 

dituntut juga untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru serta 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang tidak bertentangan dengan 

kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

tersebut dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah yang luas dan nyata 

serta bertanggung jawab (Trywilda et al, 2009).
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Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikategorikan 

menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan Pendapatan Asli 

Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan, kelompok kedua yaitu 

pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah termasuk sumbangan 

pemerintah pusat dan daerah tingkat I serta sumbangan lainnya yang telah 

diatur dalam undang-undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah 

akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk 

lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi (Tambunan, 2006). 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan pada Pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi 

Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional”.  DAK digunakan untuk membantu 

membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk 

membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang 

belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah. 
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Menurut Darise (2009), menjelaskan bahwa DAU merupakan dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan yang bertujuan 

untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan bertujuan untuk pemerataan 

dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui 

penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. 

Permasalahan dana alokasi umum timbul ketika daeraah meminta dana 

alokasi umum sesuai kebutuhannya. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 

tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi 

penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Belanja 

Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal 

yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran 

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah 

masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Febdwi dan Eka, 

2018). 

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk terciptanya peningkatan pelayanan 

di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam 

layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk 

menanamkan investasinya di daerah. Oleh karana itu, pergeseran komposisi 

belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka 

meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan 
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peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, 

bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya 

pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena 

hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah 

yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh 

Pemerintah daerah. 

Belanja modal dibiayai dari dana PAD, DAU, DAK, dan SiLPA. 

Namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat. 

Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi 

standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara 

maksimal. Masalah yang riil terjadi yaitu jalan raya yang disana sini masih 

banyak yang berlubang, jika dibiarkan seperti itu maka pengguna jalan akan 

merasakan ketidaknyamanan. Masalah lain yaitu masih kurang memadainya 

infrastruktur yang terdapat di terminal serta masih banyak masalah lainnya 

yang perlu dperhatikan. Ini menunjukkan ada indikasi bahwa ada hubungan 

antara PAD, DAU, DAK dan SiLPA dengan belanja modal. 

Kaitan antara PAD dengan belanja modal merupakan sumber 

pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD berasal dari iuran langsung 

atas masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Kaitan 

DAU dengan belanja modal merupakan sumber pembiayaan untuk prasarana 

untuk pelayanan publik yang lebih baik. Kaitan DAK dengan belanja modal 

merupakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan 

dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu. Kaitan SiLPA 
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dengan belanja modal yaitu untuk pendanaan aktifitas tahun berjalan. SiLPA 

berasal dari surplus/ kelebihan APBD. 

Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda, namun 

sebagian besar menyimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan SiLPA 

memberikan pengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan peneliti yang 

lainnya menyimpulkan bahwa PAD dan DAU yang mempengaruhi belanja 

modal, tetapi DAK tidak memberikan pengaruh dikarenakan masing-masing 

daerah tidak mendapatkan DAK yang sama.  

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan, maka 

peneliti akan menguji kembali tentang pengaruh PAD, DAU, DAK, dan 

SiLPA terhadap belanja modal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh PAD DAU DAK dan SiLPA Terhadap 

Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2014-2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

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

Modal pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

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

pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

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

Modal pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 
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4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap 

Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

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

Pengalokasian Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2014-2016. 

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

Pengalokasian Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2014-2016. 

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

Pengalokasian Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2014-2016. 

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

Pengalokasian Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2014-2016. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

menambah wawasan, pengetahuan dan tambahan informasi untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut. 
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2. Secara  Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah terutama yang behubungan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belanja modal daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan 

penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan 

terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian. Kemudian masalah penelitian 

diidentifikasikan berdasarkan latar belakang penelitian. Terakhir, bab ini 

berisi tujuan dan manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua berisi landasan teori yang mendukung penelitian ini. Bab ini 

menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian, hasil dari 

penelitian sebelumnya, model penelitian dan hipotesis atau jawaban 

sementara yang harus diuji secara empiris. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga menjelaskan bentuk penelitian, obyek penelitian meliputi 

populasi, metode sampling dan sampel. Bab ini juga menjelaskan definisi 
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operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data serta 

metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis data. Bab ini menjelaskan tentang 

pemilihan sampel pada penelitian ini dan statistik deskriptif objek penelitian 

yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir dari penelitian ini memberikan simpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Bab 

ini menjelaskan juga mengenai keterbatasan pada saat penelitian dilakukan. 

Dengan mengetahui keterbatasan pada penelitian, dapat diberikan 

rekomendasi untuk penelitian di masa yang akan datang 

 


