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A. Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mendorong 

pemerintah untuk membuat kebijakan tentang otonomi daerah dengan cara 

melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya dan mengelola aparatur 

daerah. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat di dalam melaksankan 

kegiatan perekonomian dan pembangunan yang merata guna mengelola 

daerahnya, yaitu dengan cara pemerintah daerah diberikan kewenangan yang 

luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan 

penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan 

daerah dan pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan 

adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta 

seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk 

pertangggungjawaban pemerintah. Pemerintah memiliki tanggungjawab 
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memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. Seperti halnya yang tertuang dalam Al-Qur’an, kepemimpinan 

sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.  Islam telah menurunkan nilai-nilai 

mengenai kepemimpinan dalam ayat Al-Qur’an QS. Al-Anbiya (21):73 yang 

berisi sebagai berikut: 

ةً يَْهُدوَى بِأَْهِرًَا  ََلةِ َوَجَعْلٌَاهُْن أَئِوَّ َوأَْوَحْيٌَا إِلَْيِهْن فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ  

َكاِة َوَكاًُىا لٌََا َعابِِدييَ   َوإِيتَاء الزَّ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 

kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. 

(QS. Al-Anbiya (21):73) 

 

Dalam QS. Al-Anbiya (21):73 tersebut dapat diketahui bahwasannya 

ayat ini berbicara pada tingkatan ideal  sosok seorang pemimpin yang akan 

memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan, 

seperti yang tercermin pada diri para nabi pilihan Allah. Ayat ini merupakan  

sebuah landasan prinsip dalam mencari sosok pemimpin ideal yang akan 

memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Al-

Qur’an menghubungkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian 

petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukukan 

kezaliman dalam hal keilmuan maupun perbuatan, dalam mengambil 

keputusan dan aplikasinya. Seorang pemimpin harus mengatahui keadaan 

suatu umat, merasakan secara langsung penderitaan mereka. Seorang 

pemimpin harus melebihi umatnya dalam hal keilmuan dan perbuatan, 
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pengabdian dan ibadah, keberanian dan keutamaan, sifat dan perilaku, dan 

lainnya. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk 

mengambil langkah-langkah atau tindakan untuk menuju suatu sasaran 

bersama. Karena itu, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain 

agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang di inginkan. 

Pelaksanaan otonomi daerah dipandang  sebagai suatu kewajiban dalam 

menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal sehingga 

diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan 

publik. Namun disisi lain, anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah. 

Menurut Kawedar,  dkk (2008),  anggaran daerah adalah suatu rencana 

keuangan yang digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pelayanan publik. Anggaran daerah lebih dikenal dengan 

sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri dari 

pendapatan daerah dan belanja/pengeluaran daerah. Kegiatan belanja 

(pengeluaran) yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kegiatan rutin 

dengan pengeluaran kas daerah untuk pembiayaan kegiatan operasi dalam 

suatu pemerintahan. Penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan daerah 

lain-lain yang sah. Menurut Halim (2004), PAD adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana 
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perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

untuk daerah dengan tujuan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.  

Menurut Halim (2008): “Belanja modal merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi”. Penggolongan belanja modal dibagi 

menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal 

peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal 

jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal fisik lainnya. Belanja modal 

merupakan kegiatan yang berperan penting dalam memberikan pelayananan 

publik karena memiliki masa manfaat/ekonomis dalam jangka panjang. 

Pengalokasian belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah yaitu sarana 

dan prasarana yang digunakan untuk fasilitas publik maupun untuk kelancaran 

pelaksanaan pemerintahan. Menurut Halim (2001), daerah yang memiliki 

kapasitas fiskal rendah dituntut untuk diubah menjadi  struktur  belanja yang 

semakin kuat. Kapasitas fiskal yang rendah berarti bahwa tingkat kemandirian 

daerah juga rendah. Setiap daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan 

potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan mengalokasikan 

belanja untuk hal produktif agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan 

anggaran belanja modal dengan sebaik-baiknya (Saragih, 2003). 
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Tabel: 1.1 

Jumlah dan persentase rencana belanja tidak langsung dan belanja langsung 

Pemerintah daerah D.I. Yogyakarta tahun 2014 

Kab/Kota 
Belanja Tidak 

Langsung 

Persentase 

total belanja 

Belanja 

Langsung 

Persentase  

total 

belanja 

Yogyakarta 633.327.756 51,37% 599.584.176 48,63% 

Kulonprogo 655.320.541 
 

67,94% 309.267.005 32,06% 

Bantul 916.215.913 66,02% 471.503.258 33,98% 
 

Sleman 1.060.168.201 62,60% 633.360.096 37,40% 
 

Gunungkidul 819.458.448 
 

69,44% 360.697.148 30,56% 
 

 Sumber: http://yogyakarta.bps.go.id  

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui secara umum bahwa persentase 

belanja tidak langsung lebih tinggi daripada persentase belanja langsung. 

Kabupaten Kulonprogo belanja tidak langsung sebesar 67,94% dibandingkan 

belanja langsung sebesar 32,06%. Kabupaten Bantul belanja tidak langsung 

sebesar 66,02% dibandingkan belanja langsung sebesar 33,98%. Kabupaten 

Sleman belanja tidak langsung sebesar 62,60% dibandingkan belanja langsung 

sebesar 37,40%. Kabupaten Gunungkidul belanja tidak langsung sebesar 

69,44% dibandingkan belanja langsung sebesar 30,56%. 

Pengalokasian anggaran, merupakan masalah yang paling banyak 

dihadapi oleh Pemerintah Daerah di dalam organisasi sektor publik. 

Pendapatan daerah yang tinggi, yaitu PAD, DAU, dan DAK harus diimbangi 

dengan tingginya Belanja Modal. Namun di dalam praktiknya, masih belum 

terlaksana dengan baik dalam pengalokasian Belanja Modal tersebut. Dapat 

dilihat dari grafik Perbandingan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal tahun 

anggaran 2013 di bawah ini: 

http://yogyakarta.bps.go.id/
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Gambar: 1.1 

Perbandingan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal  tahun anggaran 2013 

(dalam persentase) 

Sumber: Laporan realisasi anggaran tahun 2013 

 

Jumlah PAD di Kota Yogyakarta paling tinggi yaitu sebesar 47,8% 

dibandingkan kabupaten yang lain. Namun,  hal itu tidak diikuti dengan 

tingginya jumlah belanja modal yaitu sebesar 14,72%. Hal yang sama juga 

terlihat pada kabupaten Bantul dan Sleman. Jumlah DAU Kabupaten 

Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan Kota Yogyakarta yaitu sebesar 

62,72% tetapi belanja modal yang dikeluarkan  di kota Yogyakarta  lebih 

besar daripada Kabupaten Gunungkidul. Jumlah DAK di kota Kulonprogo 

sebesar 5,27% lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang lain tetapi hal itu 

tidak diikuti dengan tingginya jumlah belanja modal. Jumlah belanja modal 

paling tinggi dikeluarkan oleh kota Yogyakarta yang jumlah DAK lebih kecil 

yaitu sebesar 14,72%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nobianto dan Hanafiah (2015) yang 
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menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja modal. 

Untuk meningkatkan kepercayaan kepada publik, pemerintah daerah 

melakukan pergeseran  komposisi  belanja. Pergeseran komposisi belanja 

bertujuan untuk meningkatkan investasi modal. Menurut Mardiasmo (2002), 

menyatakan bahwa semakin  tinggi  tingkat  investasi  modal maka semakin 

tinggi  kualitas layanan  publik  yang diharapkan mampu  meningkatkan  

tingkat  partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya 

peningkatan PAD. Perubahan  alokasi  belanja  dilakukan dengan tujuan untuk  

pembangunan  berbagai fasilitas  modal.  Peluang dengan dibukanya 

kesempatan berinvestasi harus diimbangi dengan memfasilitasi berbagai 

aktivitas peningkatan perekonomian. Pembangunan sarana dan prasarana yang 

baik serta pemberian  berbagai  fasilitas  kemudahan  dilakukan untuk 

meningkatkan daya tarik dalam berinvestasi. Kemampuan daerah dalam 

mendanai kegiatan operasionalnya memiliki  kemampuan  yang  berbeda-

beda. Dengan adanya perbedaan kemampuan dalam mendanai kegiatan 

operasionalnya menimbulkan  adanya ketimpangan  fiskal  antar  daerah. 

Untuk  mengatasi masalah  tersebut,  pemerintah  pusat  mentransfer  dana  

perimbangan untuk tiap-tiap daerah.  Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 

daerah didukung dengan adanya komponen terbesar dalam alokasi transfer 

yaitu dana perimbangan.  Dana perimbangan tersebut digunakan oleh 

pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pihak 

publik. Untuk masalah kekurangan sumber pendanaan dalam melaksanakan 
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urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat diperoleh dari penggalian 

sumber PAD. Namun di dalam praktiknya, dana  perimbangan  merupakan  

sumber dana  utama bagi  pemerintah  daerah  untuk pelaksanaan otonomi 

daerah. 

Pemerintah  Daerah  harus  mampu  mengalokasikan  anggaran  daerah 

dengan  baik.  Semakin  tinggi  tingkat  investasi  modal  diharapkan  mampu 

meningkatkan  kualitas  layanan  publik  yang  kemudian  menciptakan 

kemandirian  daerah  dengan  mengoptimalkan  potensi  pendapatan  yang 

dimiliki  daerah  dan  memberikan  proposi  belanja  modal  yang  lebih  besar 

untuk pembangunan sektor-sektor produktif di daerah. 

Dari Penelitian-penelitian terdahulu, Nuarisa (2013) menyatakan bahwa 

PAD berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, DAU 

berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan DAK 

berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Nobianto dan 

Hanafiah (2015) menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH, dan tingkat 

efektifitas keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan tingkat kemandirian 

keuangan daerah tahun sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

belanja modal. Sharma (2012) menyatakan bahwa pemerintah harus 

memastikan bahwa belanja modal dan pengeluaran berulang dikelola dengan 

baik dengan cara bahwa itu akan meningkatkan kapasitas produksi bangsa dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Faridi (2011) menyatakan bahwa hasil 



9 

 

studi empiris menunjukkan bahwa pemerintah tingkat provinsi dan daerah 

harus diberikan otonomi yang lebih dan otoritas dalam masalah fiskal. 

Melalui hasil penelitian yang ditemukan pada beberapa penelitian 

terdahulu serta dari fenomena penulis bermaksud untuk menguji kembali 

apakah Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi 

Khusus memberikan pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian  

dengan judul “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  

dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  pada 

Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta”. 

B. Batasan Masalah Penelitian 

1. Batasan aspek dalam penelitian ini hanya terhadap akuntansi keuangan 

daerah saja untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

pengalokasian belanja modal. 

2. Dana Perimbangan yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

3. Objek penelitian adalah kabupaten dan kota yang ada di D.I. Yogyakarta. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Mengacu pada berbagai hal yang telah diuraikan dalam latar belakang 

masalah tersebut, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota D.I. 

Yogyakarta? 

2. Apakah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota D.I. 

Yogyakarta? 

3. Apakah  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota D.I. 

Yogyakarta? 

4. Apakah Pendapartan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh 

positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada 

Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta? 

D. Tujuan Penelitian 

Bagian tujuan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang hasil 

yang ingin dicapai dari penelitian ini, bagian dari tujuan penelitian akan 

menjawab masalah penelitian yang menggambarkan ruang lingkup penelitian, 

metode yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Sedangkan pada bagian 

manfaat penelitian akan dijelaskan mengenai kegunaan penelitian bagi 

akademisi, serta bagi peneliti dan institusi itu sendiri dan peneliti selanjutnya. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan  Asli  

Daerah  (PAD)  terhadap pengalokasian belanja modal pada 

Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Dana  Alokasi  

Umum  (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal pada 

Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Dana  Alokasi  

Khusus  (DAK)  terhadap pengalokasian belanja modal pada 

Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapartan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) secara bersama-sama terhadap pengalokasian belanja modal pada 

Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta. 

E. Manfaat penelitian 

Dari beberapa hal yang telah diungkapkan di atas, maka diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 

konsep ilmu akuntansi sektor publik.  

Manfaat praktis yang diharapkan adalah: 

1. Bagi pemerintah, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat 

digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan aparat 

pemerintah. 
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2. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan  bahwa seluruh tahapan 

hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang 

berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. 

 


