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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi diharapkan dapat 

mengatur pelaksanaan kebijakannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Amanah yang besar kini dipegang oleh pemerintahan untuk 

memajukan perekonomian Indonesia. Ekonomi sebagai salah satu pondasi 

penyelenggaraan negara diharapkan mampu menunjang juga kebijakan 

desentralisasi fiskal. Hal ini mengharuskan pemerintah pusat untuk 

memberikan sedikit campur tangannya kepada pemerintah daerah guna 

meningkatkan kinerja keuangan daerah secara optimal atas dasar 

pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti akan kebutuhan masyarakatnya. 

Krisis ekonomi menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk akibat 

dari ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi pada masa kelam, 

dikarenakan pada masa orde lama pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah 

pusat yang cendurung tidak memberikan keluasan wewenang bagi pemerintah 

daerah. Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan munculnya 

desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan 

dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang 

sangat signifikan (Tuasikal, 2008). Pemerintahan yang merupakan pokok dari 

pelaksanaan kebijakan, salah satunya otonomi daerah bertujuan memberikan 

kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi 
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daerah dengan kewenangannya untuk mengelola sumber daya yang dimiliki 

daerah secara efisien dan efektif serta memberikan porsi belanja daerah yang 

lebih besar untuk sektor-sektor yang lebih produktif. 

Tujuan lainnya adalah menciptakan kemandirian untuk membangun 

daerah dengan tidak lagi terkonsentrasi di pusat, sehingga daerah diberi 

kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya 

sendiri, serta melaksanakan pembangunan dalam segala bidang termasuk 

sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 

masyarakat. Hal ini diatur oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan, melalui 

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi dengan UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 

1999 tentang Desentralisasi Fiskal yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  

Terdorongnya pemerintah pusat untuk memberikan wewenang yang 

luas tentang pengelolaan keuangan kepada daerah otonom yang ditekankan 

pada kabupaten atau kota diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri 

disamping adanya dana perimbangan. Pembangunan daerah baru dan 

pengembangan wilayah terjadi secara luas tidak hanya terjadi pada daerah 

yang kaya akan sumber daya alamnya yang dapat diandalkan sebagai sumber 

penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang sedikit sumber daya 

alamnya atau bahkan mengalami keterbelakangan secara ekonomi daerahnya. 

Tidak bisa dipungkiri lagi karena pada akhirnya hal ini akan menjadi beban 
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fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan 

diberikannya dana transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Daerah dalam mengelola perekonomiannya dan menjalankan 

aktivitasnya memiliki rencana dalam bentuk anggaran yang disusun dalam 

bentuk alokasi anggaran dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama yang telah 

ditetapkan. Melalui anggaran bisa diketahui seberapa besar kemampuan 

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang 

menjadi urusan wewenangnya. 

Alat perekonomian anggaran ini merupakan suatu tuntutan terhadap 

pemerintahan dalam menciptakan good goverment governance sebagai 

prasyarat dengan mengedepankan prinsip akuntanbilitas dan transparansi, 

sehingga membuat lingkup yang mencangkup anggaran menjadi relevan dan 

penting di lingkungan pemerintahan (Mardiasmo, 2009). Prinsip akuntabilitas 

ini sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang ditegaskan dalam Qur’an Surat 

(QS) Ali Imran ayat 114 yang berbunyi, “Berimanlah kepada Allah dan hari 

penghabisan, berbuatlah kepada hal yang ma’ruf dan mencegah dari yang 

munkar. Bersegera mengerjakan kepada berbagai kebajikan itu termasuk 

orang-orang yang saleh” dan tentang prinsip transparansi yang juga ditegaskan 

dalam Qur’an Surat Ali Imran ayat 64 yang berbunyi, “Hendaklah diantara 

kamu segolongan umat yang berpegang kepada ketetapan yang tidak ada 

perselisihan diantara kami dan kamu dengan sesuatu yang menjadikan 
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sebagian dari yang lain untuk berpaling, maka katakanlah kami adalah orang-

orang yang berserah diri kepada Allah”. 

Terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah menurut 

Ardiansyah dkk (2014), sehubungan yang telah dijelaskan mengenai fungsi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka terdapat 

peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan mengawasi 

kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan 

teori kegenan (agency theory), bertindak pemerintah daerah sebagai eksekutif 

(agen) dan DPRD sebagai legislatif (prinsipal). Sering terjadinya konflik 

keagenan dalam pemerintahan ini diharapkan dapat diatasi dengan adanya 

pemangku kepentingan yang bertikai melalui prinsip teori keagenan, terutama 

dalam hal tarik menariknya aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah. 

Fozzard dalam Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa pengalokasian 

sumberdaya merupakan permasalahan mendasar dalam anggaran sektor 

publik. Hal ini menenujukkan perlu adanya suatu desain sistem pengeluaran 

yang mampu mengendalikan pola konsumsi sumberdaya ekonomi, khususnya 

anggaran publik yang tidak tepat sasaran. Anggaran sektor publik pemerintah 

daerah sebenarnya merupakan output perencanaan pengalokasian sumberdaya 

daerah itu sendiri, namun tidak terlepas juga akan ketergantungannya pada 

dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diambil dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak hanya sebagai alat 

perencanaan, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, koordinasi, 

komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Mardiasmo, 2009).  
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Anggaran sendiri mempunyai arti peranan yang sangat penting dalam 

proses pencapaian tujuan suatu organisasi, hal itu telah sesuai dimana 

anggaran dibutuhkan bagi sektor swasta dan juga bagi sektor publik. Bagi 

sektor swasta, anggaran cenderung tertutup untuk publik, memiliki tujuan 

untuk mendapatkan profit dan prinsip pertanggungjawabannya kepada 

pemegang saham, sedangkan bagi sektor publik anggaran bersifat terbuka 

untuk publik, memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tidak terlalu 

mementingkan profit (non profit), dan prinsip pertanggungjawabannya adalah 

kepada publik (Mardiasmo, 2009). Prinsip pertanggungjawaban ini juga sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran Islam yang ditegaskan dalam Qur’an Surat (QS) Al-

Isra’ ayat 36 yang berbunyi, “Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”.  

Oleh karena itu, anggaran memiliki peran yang cukup vital dalam 

pelaksanaan program-program pemerintah untuk pelayanan masyarakat, maka 

tidak sedikit pula biaya yang dianggarkan guna dibutuhkan untuk 

membiayainya. Mengatasi persoalan ketimpangan dan adanya kebutuhan 

pendanaan daerah yang cukup besar, terdapat dua komponen utama sumber-

sumber penerimaan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Perimbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa sumber 

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Pendapatan asli daerah 
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merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi 

daerah sendiri, sehingga merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah.  

Sumber penerimaan daerah lainnya yaitu, dana perimbangan yang 

merupakan sumber untuk pembiayaan pemerintah daerah, dimana pemerintah 

pusat membantu daerah dengan memberikan dana transfer. Dana Perimbangan 

itu diantaranya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari tidak meratanya 

kemampuan dan ekonomi tiap daerah yang bertujuan untuk mengurangi 

kesenjangan keuangan antardaerah, menciptakan stabilisasi perekonomian di 

daerah, dan mengatasi persoalan aktifitas pelayanan masyarakat. Dana Alokasi 

Umum (DAU) pada umumnya lebih banyak jumlah transfernya dibanding 

dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), maka tidak heran akan terjadi transfer 

dana yang cukup signifikan dari Pusat kepada Daerah. Hal seperti ini 

seharusnya perlu lebih diperhatikan karena dengan adanya transfer dari Pusat 

ini daerah akan cenderung lebih bergantung pada dana ini, sehingga dapat 

dikatakan daerah tersebut kurang mengalami kemandirian daerah. Disadari 

atau tidak, dana perimbangan dalam jangka panjang akan sangat berpengaruh. 

Permasalahan yang sedang dihadapi Provinsi Jawa Tengah yaitu, 

belum optimalnya pembangunan infrastruktur sarana prasarana dan belum 

optimalnya potensi penerimaan daerah. PAD seharusnya menjadi sumber 

pendapatan utama daerah, namun pada kenyataannya transfer dari pemerintah 

pusat yang diantaranya berupa DAU dan DAK menjadi sumber pendanaan 

utama pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerah. 
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2010 2011 2012

PAD 7.743,30 9.292,60 9.659,02

DaPer 24.235,62 26.311,61 31.180,41

L2PyS 3.182,86 7.001,01 6.702,59
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Komposisi Pendapatan APBD Prov. JaTeng 

 Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan RI 

 

Gambar: 1.1 

Komposisi Pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012 

 

Berdasarkan data di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 

2012 menunjukkan proporsi dana perimbangan yang lebih besar 

dibandingkan pendapatan asli daerah, itu menggambarkan bahwa penerimaan 

daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan dari dana transfer 

pemerintah pusat yang mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang 

masih rendah, namun disadari atau tidak pendapatan asli daerah dari ditiap 

tahunnya terdapat kenaikan PAD. Oleh sebab itu, tuntutan untuk 

meningkatkan potensi penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerah 

menjadi semakin kuat. Lebih khususnya pada daerah-daerah yang mengalami 

kapasitas fiskal rendah (Halim dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007). Fakta 

ini tidak mencerminkan timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan 

dilaksanakannya otonomi daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang, 

ketergantungan semacam ini harus semakin kecil (Harianto dan Adi, 2007). 
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Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin 

yang relatif kurang produktif. Menurut Saragih (2003), menyatakan bahwa 

pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal–hal produktif, misal 

untuk melakukan aktivitas pembangunan. Senada dengan Stine dalam 

Sumarmi (2009), menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih 

banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini 

menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan 

publik. Dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan 

infrastruktur daerah dikenal dengan istilah belanja modal (Permendagri 

No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Indikasi kuat 

pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana ke bentuk alokasi anggaran 

belanja modal dalam APBD guna menambah aset tetap yang dimilikinya 

untuk kepentingan masyarakat dan pada gilirannya diharapkan akan 

meningkatkan produktivitas masyarakat. 

 Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan RI 

 

Gambar: 1.2 

Komposisi Belanja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012 
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Berdasarkan data Dirjen Perimbangan Keuangan RI terlihat jelas 

bahwa sebagian besar belanja daerah menunjukkan komposisi terbesarnya 

digunakan untuk belanja pegawai yang pengalokasiannya lebih besar 

dibandingkan dengan belanja modal. Komposisinya terlihat meningkat dari 

tahun 2010 sampai 2012. Menurut Sari dan Indrajaya (2014), peranan dari 

pengalokasian belanja daerah ialah tidak terlepas dari adanya asas 

desentralisasi yang diatur dalam undang-undang. Pembangunan infrastruktur 

merupakan salah satu aspek penting untuk mengakselerasi proses 

pembangunan nasional di Indonesia sebagai Negara yang berkembang 

(Darmayasa dan Suandi, 2014). Tersedianya infrastruktur yang memadai 

dengan adanya belanja modal diharapkan dapat meningkatkan sektor-sektor 

produktivitas dalam masyarakat. Perubahan komposisi belanja merupakan 

upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan 

publik dan ditujukan untuk peningkatan investasi penanaman modal. Semakin 

tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi 

(kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya 

peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). 

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota, sebagai 

salah satu penyelenggara otonomi daerah berkewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan vital masyarakat dengan belanja daerah melalui pembangunan 

berbagai sarana dan prasarana publik. Menurut Ardiansyah dkk (2014), strategi 

dalam pengalokasian belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah 
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penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk 

meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja 

modal sudah selayaknya lebih ditingkatkan sehingga masyarakat juga 

menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Pemerintah daerah jelas sekali 

dituntut untuk dapat lebih mengembangkan potensi daerahnya untuk 

menghasilkan PAD yang optimal guna memajukan perekonomian daerah. 

Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja 

modalnya (Ardhani 2011). Kenyataan permasalahan yang sedang dihadapi ini 

mengindikasikan, bahwa pelaksanaan kebijakan selama ini masih kurang 

berjalan dengan baik dan maksimal. 

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal. 

Penelitian empiris oleh Holtz-Eakin et. al. dalam Hariyanto & Adi (2007) 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara pendapatan asli daerah dan 

dana transfer dari pemerintah pusat dengan pengalokasian belanja modal. 

Pengkajian ulang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan secara 

simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap 

alokasi belanja modal, namun secara langsung DAU bertanda negatif terhadap 

alokasi belanja modal. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Darwanto 

dan Yustikasari (2007) meneliti hal ini dalam penelitiannya yang hasilnya 

menunjukkan PAD berpengaruh terhadap belanja modal dan hubungannya 

positif, sedangkan variabel DAU berpengaruh dan hubungannya negatif. 
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Berbeda dengan penelitian Darmayasa dan Suandi (2014), 

menghasilkan variabel DAU yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

alokasi belanja modal, sedangkan hasil variabel lain menunjukkan PAD dan 

DAK tidak berpengaruh signifikan. Pada tahun sebelumnya dilakukan 

penelitian lain oleh Gani & Kristanto (2013) dengan hanya menggunakan dua 

variabel independen, yang juga hasil analisis dan pengujian hipotesisnya 

menunjukkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja 

daerah. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Kusnandar dan Siswantoro 

(2012) yang menyatakan hasil DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi 

belanja modal, sedangkan PAD berpengaruh. Senada dengan penelitian 

Haryuli (2014) yang menunjukkan DAU tidak berpengaruh dan PAD 

berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Terdapat kajian 

penelitian ulang yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) yang hasilnya 

menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan.   

Memandang beberapa penelitian terdahulu yang seringkali 

memperoleh hasil temuan penelitian yang berbeda-beda dan cenderung tidak 

konsisten satu sama lain dan atas dasar adanya berbagai dampak fenomena 

yang terjadi seputar aset tetap melalui pengalokasian belanjanya antara 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, maka peneliti tertarik dan 

termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan kajian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul “Dampak 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus 
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terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Gani & Kristanto 

(2013) yang meneliti “Pengaruh DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”. Perbedaan dalam penelitian ini 

dengan penelitian tersebut, yaitu penulis menambahkan variabel independen 

dengan pendapatan asli daerah, perbedaan periode waktu penelitian, dan 

tempat/wilayah penelitian dilakukan lebih spesifik di Provinsi Jawa Tengah. 

 

B. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Faktor-faktor penentu belanja modal yang hanya sebatas bersumber pada 

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang dilihat atau diambil 

dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 

2. Pengalokasian anggaran belanja modal diproksikan angka belanja modal. 

 

C.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang terdapat dalam peneletian ini, yaitu: 

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? 

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah? 
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D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 

menguji dan membuktikan secara empiris: 

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja 

modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

a. Pengembangan Akuntansi Sektor Publik 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan 

dibidang akuntansi terutama bidang akuntansi sektor publik. Berkaitan 

dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi 

khusus, dan belanja modal. 

b. Pengembangan Akuntansi Pemerintahan 

Bahan masukan dan pertimbangan untuk mendukung pembuatan 

kebijakan-kebijakan pemerintah. Berkaitan dengan masalah-masalah 

yang menyangkut keutamaan kepentingan publik untuk tujuan 

mensejahterakan masyarakat. 
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 c.   Pengembangan Manajemen Pemerintahan 

Memberikan masukan mengenai pengelolaan keuangan daerah secara 

efektif, efisien dan ekonomis atas alokasi sumber daya. Berkaitan 

dengan pengembangan sumberdaya dan pengalokasian dana publik 

yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan 

pemerintahan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah yang efektif dan efisien. Sekaligus, sebagai bahan masukan 

dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan 

aktivitas perencanaan kegiatan pemerintahan secara optimal. 

b. Bagi Akademisi 

Penelitian dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Sekaligus, menambah 

wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendapatan asli 

daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal.  

c. Bagi Investor 

Bahan pertimbangan investor dalam pengambilan suatu keputusan 

penanaman modal di daerah yang memiliki potensi yang memadai. 

Berkaitan dengan sumber pendapatan daerah yang bisa di optimalkan 

untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang sumber 

daya alamnya berpotensial dalam suatu daerah. 


