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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 

(direvisi menjadi UU 32/2004) tentang  Pemerintahan  Daerah 

memisahkan  dengan  tegas  antara fungsi Pemerintahan Daerah 

(Eksekutif) dengan fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah 

(Legislatif). Berdasarkan  pembedaan fungsi tersebut,  menunjukkan 

bahwa antara legislative  dan eksekutif terjadi hubungan  keagenan 

(Halim, 2001; Halim dan Abdullah, 2006).  Pada  pemerintahan,  peraturan 

perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara 

eksekutif,  legislatif, dan  publik.   

Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  dan UU  No 33 tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu  

reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Daerah diberikan  kewenangan  yang  lebih  luas dalam mengelola 

berbagai sumber daya yang dimiliki. Diharapkan  pelaksanaan  otonomi 

daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, 

daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan 

meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal 

pembiayaan daerah. Otonomi daerah harus mampu mengurangi 
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ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat, daerah menjadi lebih  

mandiri, dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah  (PAD) 

dalam hal pembiayaan daerah (Adi, 2008).  

Sebagai muslim yang baik, melaksanakan dan menindak lanjuti 

perintah Allah swt sebaiknya tidak sekedar dilakukan untuk 

menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar kita lakukan dengan sebaik 

mungkin, termasuk dalam mengelola kekayaan yang telah diamanahkan 

oleh Allah swt kepada kita semua. Surah As-shaff  61 ayat: 11 

 

 

 

Artinya : (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui. 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwasanya, Allah memerintahkan 

kepada orang-orang yang beriman untuk berjihat dijalan Allah dengan 

harta dan jiwa mereka. Dengan berinvestasi manusia akan memperoleh 

harta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, berjihat dan 

menggunakankannya untuk kebaikan orang banyak serta menciptakan 

kemaslahatan. 

Anggaran daerah merupakan rencana  keuangan yang menjadi 

dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen 

anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses 

penyusunan anggaran pasca UU 22/1999  (dan UU 32/2004)  melibatkan 

dua pihak: eksekutif  dan legislatif,  masing-masing melalui  sebuah  tim 

atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana 

operasionalisasi  daerah berkewajiban membuat draft/rancangan  APBD,  

yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD 

dalam proses ratifikasi anggaran. 

Belanja  modal  sebagai  bentuk perubahan yang cukup 

fundamental  didalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah 

(APBD) telah mulai dilakukan pasca reformasi dengan didasarkan pada 

peraturan-peraturan  mengenai otonomi  daerah  terutama  UU No 

22/1999, UU No 25/1999,  PP No 105/2000,  dan  PP No 108/2000 

(Halim, 2002:18).  Sebelumnya di dalam APBD,  pengalokasian untuk 

jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja 

pembangunan. Layaknya  belanja  pembangunan,  belanja modal 

dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset 

daerah sebagai  investasi,  dalam  rangka  membiayai  pelaksanaan 

otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Alokasi belanja  modal  harus disesuaikan dengan kebutuhan 

daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 

2006:19). Menurut Halim (2002:72), dengan melakukan belanja modal 
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akan  menimbulkan  konsekuensi  berupa penambahan  biaya  yang 

bersifat rutin seperti  biaya pemeliharaan.  Akan tetapi berdasarkan hasil 

audit BPK Pemda lebih  banyak  mengalokasikan  belanjanya  pada sektor-

sektor  yang  kurang  diperlukan dan  lebih banyak digunakan untuk 

belanja rutin yang  kurang  produktif  dibandingkan  untuk  meningkatkan 

pelayanan  publik,  sebab dari 100% belanja daerah rata-rata hanya 

21,69%  yang  digunakan  untuk  belanja  modal  dalam  rangka  

pengadaan asset untuk investasi dalam rangka meningkatkan pelayan 

publik.   

Berkaitan dengan pelayanan publik, alokasi belanja modal 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan 

meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Semakin banyak 

belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian 

karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada 

pertumbuhan  ekonomi  dan  penciptaan  lapangan  kerja (Media 

Indonesia, 2008). Senada dengan hal tersebut Hariyanto dan Hari  Adi 

(2006)  menjelaskan  bahwa tersedianya infrastruktur yang baik 

diharapkan  dapat  menciptakan  efisiensi dan efektifitas di berbagai 

sektor, produktifitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada 

gilirannya terjadi  peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, 

sepertinya  alokasi  belanja  modal  belum  sepenuhnya  dapat  terlaksana 

bagi  pemenuhan  kesejahteraan  publik,  sebab  pengelolaan belanja 
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daerah  terutama  belanja modal masih belum terorientasi pada publik. 

Salah  satunya  disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur 

dengan  kepentingan  golongan semata. Keefer dan Khemani  (dalam 

Halim dan Abdullah, 2006:18)  menyatakan  bahwa adanya kepentingan 

politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan 

anggaran  menyebabkan  alokasi  belanja  modal terdistorsi dan sering 

tidak  efektif  dalam memecahkan masalah di masyarakat. Padahal 

menurut  Pasal  66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa: 

“Keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan 

manfaat  untuk  masyarakat”.  UU tersebut  mengisyaratkan  kepada 

Pemda  untuk  mengelola  keuangan  daerah  terutama belanja modal 

secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk 

meningkatkan  pelayanan  masyarakat. 

Pernyataan ini sesuai dengan konsep multi-term expenditure 

framework  (MTEF)  yang  disampaikan  oleh Allen  dan Tommasi  

(dalam Halim dan Abdullah, 2006:18 )  yang  menyatakan bahwa 

kebijakan  belanja  modal  harus  memperhatikan  kemanfaatan 

(usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget 

capability)  dalam  pengelolaan  asset  tersebut  dalam  jangka  panjang. 

Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja 

pemeliharaan,  dan  sumber  pendapatan. 
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BM DAU DAK DBH PAD

2012 Rp5,926,203,740.00 Rp4,827,489,228.00 Rp341,462,560.00 Rp8,827,228,962.00 Rp1,144,644,703.00

2013 Rp6,559,865,740.00 Rp5,754,726,173.00 Rp227,053,903.00 Rp10,888,238,288.0 Rp1,649,122,238.00

2014 Rp9,599,624,659.00 Rp6,240,380,016.00 Rp241,073,750.00 Rp12,453,183,493.0 Rp1,892,452,389.00

REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU 

2012-2014

 Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian 

tengah pulau sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur 

pulau sumatera. Dibentuk berdasarkan  undang-undang RI No. 19 Tahun 

1957 tanggal 9 Agustus diperingati sebagai “Hari Jadi Provinsi Riau”. 

dengan ibu kota Pekanbaru.  

 Pada tanggal 9 Agustus 2015 Provinsi Riau berusia 58 tahun. 

Sebagai provinsi yang masih terbilang baru tentunya masih banyak hal-hal 

yang perlu diteliti termasuk dibidang pengelolaan keuangan dalam APBD. 

Berdasarkan data di Statistik Keuangan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota APBD dari tahun 2012 sampai dengan 2014  dapat 

ditunjukkan dalam diagram batang sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.1 

Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2012-2014 

Sumber :  Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 
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  Adapun fenomena khusus  yang  terjadi di Pemerintah  

Kabupaten/Kota Provinsi Riau  dapat  dilihat  dari  gambar diatas bahwa 

realisasi  APBD  dari  tahun  2012-2014  tidak  sama  jumlahnya. Hal ini  

disebabkan adanya kegiatan yang telah diprogramkan di APBD tidak  

dilaksanakan  oleh  SKPD atau  adanya kegiatan yang sampai dengan akhir 

bulan desember tidak selesai sehingga anggaran yang dibayarkan tidak 

mencapai seratus  persen. Belanja modal, Dana  Alokasi Umum, Dana Bagi 

Hasil dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan sedangkan Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan maupun 

penurunan disetiap tahunnya.  

PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi 

anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi 

sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara 

menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat 

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi 

perolehan dan penggunaan  sumber daya ekonomi, yaitu telah 

dilaksanakan  sesuai  dengan anggarannya  (APBN/APBD).  

Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk  mengurangi  adanya 

disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah) dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai 

kewenangannya.  Dalam  beberapa  tahun berjalan, proporsi DAU 

terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan 
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penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Adi, 

2006).  Hal ini menunjukkan  masih  tingginya ketergantungan  

pemerintah daerah  terhadap pasokan dana dari  pemerintah  pusat.  DAU 

merupakan  dana  hibah  murni  (grants)  yang kewenangan 

penggunaannya diserahkan  kepada pemerintah  daerah penerima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk 

mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah  dan disisi lain merupakan 

sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih di 

prioritaskan  kepada  daerah  yang  mempunyai  kapasitas  fiska l rendah. 

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah 

dituntut untuk lebih mandiri,  tak  terkecuali  juga  mandiri  dalam  

masalah  financial.  Meski  begitu  Pemerintah  Pusat  tetap  memberi  

dana  bantuan  yang  berupa  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yang  di 

transfer  ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari 

Pemerintah  Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah 

Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah 

Daerah  “dilaporkan” di perhitungan anggaran.  DAU diberikan 

pemerintah pusat untuk  membiayai  kekurangan  dari  pemerintah  daerah 

dalam  memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat  “Block Grant”  yang 

berarti  penggunaannya  diserahkan  kepada  daerah sesuai dengan 

prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan  kepada 

masyarakat  dalam  rangka pelaksanaan otonomi  daerah.  

DAU terdiri dari:   
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a. Dana Alokasi  Umum  untuk  Daerah  Propinsi   

b. Dana Alokasi  Umum  untuk  Daerah  Kabupaten /Kota   

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan 

kabupaten/kota.  Besaran  DAU  ditetapkan  sekurang-kurangnya  26% 

dari  Pendapatan  Dalam  Negeri  (PDN)  Netto  yang  ditetapkan 

dalam  APBN.  Proporsi  DAU untuk  daerah provinsi dan untuk 

daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan 

kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.   

Dalam  UU Nomor  33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 

Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana 

Alokasi Umum),  DAK (Dana Alokasi Khusus),  dan  DBH  (Dana Bagi 

Hasil).  Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk: 

a. Menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang 

keuangan antar tingkat pemerintahan. 

b. Menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang 

keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama. 

c. Menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di 

daerah  yang  sejalan dengan kepentingan  nasional.  Menurut 

Adi  (2006)  proporsi  DAU  terhadap penerimaan  daerah 

masih  yang  tertinggi dibandingkan  dengan penerimaan 

daerah yang lain,  termasuk  PAD  (Pendapatan Asli Daerah). 

 Dimana PP  No. 24 Tahun  2005  menyebutkan  bahwa  laporan 

realisasi anggaran dapat  menyediakan  informasi  kepada para pengguna 
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laporan  tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya 

ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya 

(APBN/APBD). 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan 

daerah yang berasal dari sumber  ekonomi asli daerah. Optimalisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya 

Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik 

(Mardiasmo, 2002). 

 Pendapatan  Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. 

Daerah  yang  memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki 

kekayaan  alam  yang  melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih 

besar  dibanding  daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi  

ketimpangan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Disatu  sisi ada daerah yang 

sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah  

yang  tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.  Menurut Halim 

(2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan 

dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang  

merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan 

konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. 

  Penyajian  data  diatas  sesuai  yang  diamanahkan  dalam  PP No. 

24 Tahun  2005  yang  menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran 

dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang 

indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah 
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dilaksanakan  sesuai  dengan  anggarannya.  Namun  kenyataan  dilapangan 

data-data tersebut masih berada di SKPD atau  di  Bagian  Keuangan  yang 

sifatnya tertutup dan belum disajikan dalam bentuk buku. 

  Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah 

belum  adanya  data-data  yang  telah dibukukan atau telah diteliti 

mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  alokasi  belanja modal 

dalam APBD Kabupaten/Kota Provinsi Riau,  dan  belum  adanya  data 

berapa besar  dan berapa persen Belanja Modal, DAU, DAK, DBH dan 

PAD dalam  APBD Kabupaten/Kota Provinsi Riau. 

  Berdasarkan kondisi dan latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini 

yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi 

belanja modal dalam menunjang APBD Kabupaten/Kota Provinsi 

Riau Pada Tahun 2012-2014”. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini  menggunakan  sampel    kabupaten/Kota  di Provinsi 

Riau  mengingat adanya kesamaan karakteristik. Oleh karena itu, bisa jadi 

daya generalisasi penelitian ini rendah. Meskipun demikian, studi ini dapat 

diperluas dengan menggunakan sampel daerah di luar pulau Sumatera. 

Perbedaan karakteristik yang melekat ini dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan komparasi  terkait dengan alokasi belanja modal dalam 

menunjang APBD yaitu  DAU, DAK, DBH dan PAD.  



12 
 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Seberapa besar  hubungan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap 

Belanja Modal ? 

2. Seberapa besar hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja 

Modal? 

3. Seberapa besar hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja 

Modal? 

4. Seberapa besar hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Belanja Modal? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk  menguji dan membuktikan secara empiris tentang besar 

hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. 

2. Untuk  menguji dan membuktikan secara empiris tentang besar 

hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. 

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang besar 

hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. 

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang besar 

hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya:  

1. Bidang Teoritis 

Memberikan kontribusi teori sebagai bahan referensi dalam 

perkuliahan mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 

dan hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan bagi pembaca dan memberi kontribusi literatur di 

bidang Akuntansi Sektor Publik. 

2. Bidang Praktis  

a Bagi Praktisi: Memberikan masukan bagi pemerintah dalam hal 

penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang berkaitan 

dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD 

dan UU yang menyertainya. 

b Bagi Akademis: Sebagai aset pustaka yang diharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen 

maupun mahasiswa, dan upaya dalam memberikan informasi, 

pengetahuan dan sebagai proses pembelajaran mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal dalam 

menunjang APBD. 

c Bagi Peneliti: Dapat memberikan gambaran secara langsung 

dari teori yang diperoleh baik dari bahan-bahan kuliah maupun 

literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

sedang diteliti.  




