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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pengelolaan keuangan daerah menggunakan pendekatan kinerja yang 

berorientasi output, konsep nilai uang (value for money), dan penerapan prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja pemerintah dinilai melalui anggaran 

yang dibuatnya, sehingga diharapkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah 

ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat, berwujud dalam belanja modal, 

harus mendapatkan porsi yang relatif besar (Halim, 2008).  

 Pada awal tahun 1997 sampai mencapai puncaknya pada tahun 1998 

Indonesia mengalami krisis ekonomi, hal tersebut mendorong keinginan kuat dari 

pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan 

kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan 

dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri. Pengelolaan 

keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena 

dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung 

pada cara mengelola keuangannya. 

 Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil 

kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah 

dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan 

atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja 

tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Agustina, 2013). 
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Indikator dari analisis rasio keuangan antara lain: 1) Kemandirian keuangan 

daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan 

dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. 2) Efektivitas dan 

efisiensi pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efisiensi 

adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yan 

diterima. 3) Rasio Pertumbuhan PAD. Beberapa penelitian menemukan bahwa 

pertumbuhan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

modal (Ardhini & Handayani (2011; Fitri (2013); Verawaty (2015); Sularso & 

Restianto (2011); Nopiani, Ni Made, Wayan Cipta (2016)). Sebaliknya Yovita 

(2011) menemukan hasil yang sebaliknya dimana PAD tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. 

 Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari 

banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan 

meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya 

infrastruktur dan perbaikan insfratuktur yang ada oleh pemerintah daerah, 

diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.  

 Masalah yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah masih belum mampu berperan secara baik dalam mendorong 
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laju pembangunan daerah. Selain itu banyak ditemukan pengalokasian anggaran 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang mencerminkan aspek 

ekonomi, efesiensi, dan efektifitas hal ini dikarenakan masih lemahnya 

perencanaan anggaran daerah (Kaho, 2007). Pengukuran kinerja keuangan untuk 

kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan 

pembanding skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai 

tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah 

pada periode berikutnya (Adhiantoko, 2013). 

 Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan 

inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah 

pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya. 

Tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan pot  ensi. Dengan sumber daya 

yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang 

diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan 

perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata 

agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, 

khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, Warsito 2008). Berikut 

ini adalah tren belanja daerah dari tahun 2015-2019: 
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Gambar 1. 1 Tren Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (persen) 

 
 Sumber: DJPK-Depkeu (diolah) 

 

 Grafik 1.1 menunjukkan pergerakan struktur  belanja daerah Provinsi 

Jawa Timur dalam struktur APBD yang didominasi oleh belanja barang dan jasa. 

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, struktur APBD pada komponen belanja 

langsung ini mengalami peningkatan pada setiap komponen belanja langsung 

yang terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Namun, hal 

berbeda ditunjukkan oleh komponen belanja modal yang cenderung menurun pada 

tahun 2018 dengan dibandingkan tahun sebelumnya dari jumlah anggaran belanja 

modal tahun 2017 sebesar 17,44% menjadi 15,93% kemudian pada tahun 2019, 

anggaran belanja modal kembali meningkat dengan sebesar 16,55%. Diperlukan 

anggaran pada komponen belanja modal yang lebih besar untuk pemenuhan 

kebutuhan terutama infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat meningkatkan 

aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat. 

 Penelitian ini lebih menekankan pada belanja modal karena dalam 

struktur APBD, belanja modal dapat memberikan manfaat dalam jangka 

2015 2016 2017 2018 2019 

Belanja Pegawai 3,33 3,47 3,62 4,16 3,92 

Belanja Barang & Jasa 19,77 20,05 21,50 23,06 23,73 

Belanja Modal 17,76 18,51 17,44 15,93 16,55 
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menengah dan panjang serta dapat menambah aset kekayaan daerah serta 

pendapatan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, maka diperlukan suatu upaya 

pengalokasian struktur APBD khususnya pada belanja modal di Jawa Timur untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga belanja modal dapat lebih ditingkatkan 

untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih produktif dibandingkan dengan alokasi 

belanja barang dan jasa, dan mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Delima dan Marwa (2016). Akan tetapi penelitian ini menganalisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur untuk tahun anggaran 2015-2019. Penelitian ini juga menambahkan rasio 

pertumbuhan PAD sebagai alat untuk pengukur kinerja. Dengan memperhatikan 

pentingnya kegiatan pengukuran kinerja dan hasil penelitian sebelumnya, yang 

juga mengisyaratkan bahwa pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting 

karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian 

suatu strategi melalui alat ukur finansial. Alasan memilih Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur karena untuk menganalisa apakah realisasi belanja daerah 

sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sudahkah 

mandiri, efektif, dan efisien dalam keuangan daerahnya. Menurut penelitian Havid 

Sularso (2011) yang dilakukan di Kabupaten/Kota d Provinsi Jawa Tengah 

hasilnya bahwa rata-rata alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (21%) masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan rata-rata pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional 

(28,8%). Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “ANALISIS 

PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
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TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK (STUDI 

DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR)” 

Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Kaho (1998) 

menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya 

dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan 

dan pembangunan. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah 

penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam kegiatan pemerintah. 

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PAD terhadap belanja modal di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019? 

2. Bagaimana pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap belanja modal di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019? 

3. Bagaimana pengaruh efektivitas PAD terhadap belanja modal di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019? 

4. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal 

di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019? 
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B. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

antara lain untuk menganalisis kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal 

untuk pelayana publik di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: 

1. Menganalisis rasio pertumbuhan PAD terhadap belanja modal di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 

2. Menganalisis rasio efisiensi keuangan daerah terhadap belanja modal di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 

3. Menganalisis rasio efektivitas PAD terhadap belanja modal Kabupaten/Kota 

di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 

4. Menganalis rasio kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemda (Pemerintah Daerah) 

 Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 

terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Dari sini diperoleh bahan dan 

masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan 

arah dan strategi pembangunan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah) 

  Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai pertimbangan yang 

bagi Bappeda dalam pengelolaan keuangan daerah, khusunya dalam hal 
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peningkatan kinerja keuangan daerah dan dalam hal pengalokasian belanja modal 

sehingga dapat membantu Bappeda dalam meningkatkan kinerjanya. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini juga sebagai referensi bagi peneliti yang akan 

meneliti lebih lanjut yang bersangkutan dengan judul penelitian ini. Sebagai bahan 

studi perbandingan atau informasi bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca 

umumnya yang berhubungan dalam pembahasan pada bidang ini. 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian sejenis 

yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian 

berikutnya dan sebagai pendukung referensi bagi perpustakaan dan pihak 

mahasiswa yang ingin mengadakan penelitan. 

D. Alat dan Model Penelitian 

 Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

log     =   +           +         +           +         +     (1.1) 

di mana: 

BM  = Belanja Modal (Juta Rp) 

      = Rasio Pertumbuhan PAD (%) 

REB  = Rasio Efisiensi Belanja (%) 

REPAD = Rasio Efektifitas PAD (%) 

RKKD  = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) 

log  = operator logaritma berbasis e 

   = Error term (faktor kesalahan) 

    = Intercept/konstanta 

  ,   ,   ,     = Koefisien regresi variabel independen 

    = Cross Section (38 kabupaten/kota di Jawa Timur) 

    = Time Series (2015-2019) 
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 Penelitian ini menggunakan model yang diduplikasi dari penelitian 

(Delima dan Marwa, 2016), dengan menambahkan variabel rasio pertumbuhan 

PAD. 

E. Data dan Sumber Data 

 Data yang digunakan adalah data panel yaitu sebanyak 38 kabupaten/kota 

di antaranya 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Jawa Timur dalam kurun waktu 

lima tahun yaitu tahun 2015-2019. Penelitian ini akan membahas Pengaruh 

kinerja keuangan daerah terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder berupa Laporan APBD dan realisasi APBD pemerintah 

kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sampai 2019 yang 

diperoleh dari situs (website) resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). 
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F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika Pembahasan Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi sub bab pertama tentang landasan teori mengenai otonomi 

daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah, menjelaskan tentang variabel-

variabel yang berpengaruh. Pada sub bab kedua mengemukakan penelitian 

sebelumnya dan subab ketiga adalah hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas mengenai alat dan model penelitian yang dilakukan, 

model ekonometrika, bentuk data yang akan digunakan dan sumber data yang 

digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan tentang hasil estimasi yang menyajikan alat, model 

beserta keterangannya dan diakhiri dengan penyajian hasil estimasinya. Selain 

hasil estimasi bab ini juga berisikan interpretasi kuantitatif yang menjelaskan 

makna dari koefisien-koefisien yang diperoleh dari hasil estimasi, dan yang 

terakhir berisikan interpretasi ekonomi, didalamnya terdapat peramalan terhadap 
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kondisi dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang dapat diambil untuk 

mengantisipasi hal-hal buruk yang diramalkan sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis 

kuantitatif dan analisis ekonomi, kemudian merumuskan saran sebagai masukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


