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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1, pengertian 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui 

kebijakan tersebut pemerintah daerah memiliki peluang dan tantangan yang 

lebih besar untuk mengelola seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki 

oleh daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah diharapkan dapat 

mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola 

pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat (Suwandi & Tahar, 2015). 

Sejalan dengan perkembangan dasar hukum pelaksanaan sistem 

desentralisasi atau otonomi daerah, tentunya menimbulkan pengaruh pada 

perubahan proses pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

diharapkan dapat dilakukan di segala bidang, terutama di bidang sarana dan 

prasarana bagi publik yang hubungannya sangat dekat dengan aktivitas 

masyarakat. Diterapkannya sistem pemerintahan yang terdesentralisasi 

diharapkan akan menciptakan kondisi yang efisien dalam perekonomian 

(Hidayat, 2013). Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada 

pemerintahan daerah pada dasarnya dapat dilakukan secara mandiri tanpa 

bergantung dengan pemerintah pusat dari segala sisi. Mulai dari sisi 

perencanaan, pembangunan dan pembiayaan dalam melaksanakan 

desentralisasi fiskal. Oleh sebab itu, kebijakan dan upaya dalam menggali 

sumber-sumber keuangan daerah harus dilakukan dengan secara kreatif dan 

inovatif. Upaya yang dilakukan tersebut bergantung pada bentuk kebijakan 

pemerintah yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. 

Di satu sisi, mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai 
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aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam 

menjalankan fungsinya.  

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah agar 

pemerintah daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerahnya 

dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat. Hal tersebut didukung oleh wewenang pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam menggali sumber 

pendapatan dan fiskal lainnya, termasuk dalam melaksanakan peran alokasi 

secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah (Pratiwi, 

2014). 

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan 

pertuumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan 

pembangunan disuatu daerah telah berorientasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan 

perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era desentralisasi fiskal 

diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama 

sektor publik. Peningkatan layanan public ini diharapkan dapat meningkatkan 

daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja 

dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai 

fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan 

alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Salah satu belanja yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Aset tetap yang 

dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama 

dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.  
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Alokasi belanja modal ini memiliki peran yang sangat penting bagi 

masyarakat luas, hal ini dikarenakan belanja modal dapat memenuhi 

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi 

Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini ialah alokasi pengeluaran 

anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 

dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.  

Sumber pendanaan belanja modal adalah pendapatan daerah yang 

terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

dan dana bagi hasil serta sisa lebih pembiayaan anggaran sebelumnya jika 

ada. Dari sumber pendapatan daerah tersebut tidak hanya untuk belanja 

modal, tetapi juga untuk belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai. 

Besar kecilnya anggaran belanja modal juga didasarkan pada besar kecilnya 

sumber pendapatan suatu daerah tersebut, apabila sumber pendapatan daerah 

tersebut tinggi maka alokasi belanja modal meningkat dan sebaliknya apabila 

sumber pendapatan daerah tersebut rendah maka alokasi belanja modal turun. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan 2 sumber pendapatan asli daerah yang terbesar. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang 

selanjutnya disebut pajak, adalah kotribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak 

daerah dapat dilihat dari pos pendapatan asli daerah dalam Laporan Realisasi 

APBD.  

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, 

Retribusi Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu, tetapi untuk daerah tertentu 
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pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak daerah dalam jumlah yang 

terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk 

tiap-tiap daerah. 

Penelitian mengenai investasi, kemandirian daerah, pertumbuhan 

ekonomi, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja modal telah 

banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tentang investasi 

terhadap belanja modal, menurut Kee H.Chung, dkk (1998) investasi 

berpengaruh terhadap belanja modal, berbeda dengan penelitian dari Prima, 

dkk (2019) bahwa belanja modal yang mempengaruhi investasi, hal ini 

dikarenakan meningkatnya investasi sebagai akibat dari pengeluaran 

pemerintah dalam hal belanja modal. Penelitian tentang kemandirian daerah 

terhadap belanja modal, menurut Rinta Seftyawati (2019) menunjukkan 

bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap belanja modal. Artinya 

peningkatan atau penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah setiap 

tahunnya mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada alokasi belanja 

modal. Didukung penelitian dari Deni Indiyant & Henny Rahyuda (2018) 

bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

alokasi belanja modal. Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi terhadap 

belanja modal, menurut Miardi Nurzen & Ikhsan Budi Riharjo (2016) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh 

terhadap belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil ini 

tidak sejalan dengan Penelitan yang dilakukan Devi (2013), mengungkapkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal. 

Penelitian tentang pajak daerah terhadap belanja modal, menurut Ramlan, 

Darwanis, & Syukriy Abdullah (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah 

berpengaruh terhadap belanja modal. Didukung penelitian dari Sudika & 

Budi Artha (2016) bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal 

di pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil Penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yossi, dkk (2015) menyatakan bahwa 

pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan 

pemerintah daerah lebih tergantung kepada besaran dana transfer dari 
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Pemerinntah Pusat. Penelitian tentang retribusi daerah terhadap belanja 

modal, menurut Riska Rahmawati (2018) menunjukkan bahwa retribusi 

daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini didukung oleh 

penelitian dari Lestari (2015) & penelitian dari Mamonto, dkk (2014) 

menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja 

modal. 

Dengan adanya ketidakkonsistennya beberapa penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal, maka peneliti bermaksud 

melakukan penelitian tentang investasi, kemandirian daerah, pertumbuhan 

ekonomi, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja modal. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah penelitian ini dengan 

jangkauan penelitian yang lebih luas yakni Kabupaten/Kota di seluruh 

Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH INVESTASI, 

KEMANDIRIAN DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, PAJAK 

DAERAH, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA 

MODAL” (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 

Tahun 2018-2019). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan 

diteliti peneliti adalah : 

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap belanja modal? 

2. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal? 

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal? 

4. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal? 

5. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk menguji pengaruh investasi terhadap belanja modal. 

2. Untuk menguji pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal. 
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3. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja 

modal. 

4. Untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal. 

5. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, manfaat yang 

dapat diambil dengan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian 

mengenai permasalahan dibidang ilmu ekonomi khususnya 

permasalahan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi 

belanja modal. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan 

daerah, yang nantinya dapat digunakan sebagai proses pengambilan 

keputusan agar menjadi lebih baik pada periode selanjutnya. Serta 

dapat dijadikan sebagai sumber untuk meningkatkan alokasi belanja 

modal dengan melakukan pengelolaan anggaran yang baik, efektif dan 

efisien di Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan agar dalam penulisan skripsi dapat secara 

sistematis dan terarah. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan terdapat sub 

bab didalamnya sebagai perinciannya. Sistematika penulisan dalam skrisi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi antara lain membahas mengenai teori yang ada, di 

antaranya teori desentralisasi fiskal, anggaran, investasi, kemandirian daerah, 
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pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal. 

Selain itu juga terdapat pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran 

teoritis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi antara lain desain penelitian, populasi, dan metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran 

variabel, dan teknis analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi antara lain hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, 

hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi antara lain tentang simpulan dari pembahasan, 

keterbatasan penelitian, dan saran terkait hasil penelitian. 

 

  


