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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi 

menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini 

menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi 

hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan 

keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian 

informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah 

Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). 

 Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian 

dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat 

otonom dan  menerapkan  asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu 

bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai 

wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun 

sektor non keuangan. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang 

luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. 

 Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah  diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
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pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi 

daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, 

akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah 

diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional  

dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006). 

 Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat 

otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan 

APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang 

ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi 

guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan 

pembangunan (Puspitasari, 2010).  

 Era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan 

pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dapat meningkatkan daya 

tarik bagi investor untuk untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena 

itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda 

dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan 

dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, 

bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010).  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.  
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 Penyerahan berbagai kewenangan dari Pemerintah ke Pemda disertai 

dengan penyerahan dan pengalihan masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan 

yang penting bagi Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong 

akuntabilitas yang lebih, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat 

memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat 

yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah.   

 Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah 

meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan 

ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan 

menciptakan kepastian hukum. Upaya peningkatan kemandirian daerah 

bahwasanya pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang 

dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi Belanja Modal yang lebih 

besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto 

dan Adi, 2007).  

 Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 

dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun 

untuk fasilitas publik. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, menjelaskan bahwa 

salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan 

prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah 

membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk 
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pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang 

tidak begitu luas.  

 Studi yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2004) menyimpulkan 

bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif 

terhadap Belanja Modal, sementara PAD tidak. Temuan yang sama juga pada 

penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), maupun Eni (2012). 

 Berdasarkan  uraian latar belakang diatas maka akan dilakukan suatu 

penelitian dengan  judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran  Belanja Modal, 

Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 

2010-2011” 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik 

permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini antara lain :  

1.  Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

 Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

 Jawa Timur?  

2.  Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian 

 Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur?  
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1.3  Tujuan Penelitian  
 

 Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui signifikansi pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur  

2. Mengetahui signifikansi pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU) 

terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur . 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian  
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1.  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.  

2.  Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan  dapat menjadi 

acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga 

dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.  
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3.  Bagi STIE Perbanas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dokumentasi yang 

bermanfaat, melengkapi penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dan membutuhkan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi  

 Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan 

dan Penilaian Skripsi Program Sarjana (S1) Ekonomi STIE Perbanas Surabaya. 

Skripsi  ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terkait 

satu sama lain. Adapun mengenai sistematika penulisan dalam skripsi ini 

diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menyajikan latar belakang penelitian sehingga timbul suatu 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis penelitian. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Memuat tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

 identifikasi penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

 variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data 

dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi analisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal dan 

pembahasan atas hasil analisis tersebut 

BAB V SARAN DAN KESIMPULAN 

Bab ini memaparkan kesimpulan yang dapat diambil setelah 

seluruh tahapan penelitian dilakukan.  Penelitian ini diharapkan 

dapat merangsang tumbuhnya penelitian lainya.  Untuk itu

 dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan hasil penelitian ini. 

 

 




