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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 

2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. 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. Karena daerah telah diberikan 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri maka tidak menuntut 

kemungkinan bahwa daerah tersebut juga harus mengurus anggaran 

keuangannya sendiri. 

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan dasar 

dalam pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di 

Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk Provinsi maupun Kota dan 

Kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahaan Daerah baik 

dalam bentuk uang, barang dan jasa  pada tahun anggaran yang harus 

dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Menurut UU No. 32 Tahun 

2004 proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: eksekutif 

(Pemerintahaan Daerah) dan legislatif (DPRD), dimana masing-masing 

melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai 
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pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajibban membuat 

draf/rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mengesahkan 

rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. 

Dalam proses perencanaan terhadap program yang akan dilaksanakan, 

khususnya dalam lembaga kemasyarakatan , maka prinsip perencanaan harus 

mencerminkan terhadap nilai-nilai islami yang bersumberkan pada Al-Qur'an 

dan Al-Hadits. Dalam hal perencanaan ini Al-Qur'an mengajarkan kepada 

manusia : 

(77...وافعل الخير لعلكم تفلحون )الحج :   

Artinya : Dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan 

keberuntungan (Al-Hajj : 77) 

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an, kita 

hendaknya melakukan banyak hal yang dapat menguntungkan umat guna 

mendapatkan keberuntungan di sisi-Nya. Tidak sampai disitu, Allah SWT 

juga mengajarakan bahwa kita, manusia hendaklah bersikap adil terhadap 

sesama. Hal ini dijelaskan dalam (QS An-Nahl  : 90) 

 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
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Ayat-ayat lain yang berkesinambungan dengan perencanaan adalah 

dalam (Al-Isra’ : 36) sebagai berikut: 

 

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. 

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak 

boleh ditawar dalam proses perencanaan  supaya tujuan yang ingin dicapai 

dapat tercapai dengan sempurna. Disamping itu pula, intisari ayat tersebut 

merupakan suatu “pembeda” antara manajemen secara umum dengan 

manajemen dalam perspektif Islam yang sarat dengan nilai. 

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara 

eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD, Prioritas & Plafon 

Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran 

pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD 

sesuai dengan kebijakan umum APBD, Perioritas & Plafon anggaran yang 

kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-

sama sebelum ditetapkan sebagai Peratuan Daerah (Haryanto, 2007). 

Dengan adanya UU no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, dimana 

otonomi daerah ini salah satunya bertujuan untuk memperkecil ketimpangan 

fiskal yang disebabkan oleh pembangunan yang terlalu fokus di daerah pusat, 

maka pemerintah pusat melaksanakan salah satu program yaitu desentralisasi 
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fiskal yang fungsinya untuk pemerataan pembangunan di seluruh Provinsi 

yang ada di Indonesia. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang 

besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber 

pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka 

pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, salah satu 

sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri 

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

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Daerah yang mampu menggali potensinya sendiri, secara tidak 

langsung akan merasakan proses yang memuaskan untuk kepentingan dalam 

pelayanan publik yang dipengaruhi dari belanja modal yang baik. Anggaran 

belanja modal dapat dipengaruhi oleh banyak variabel-variabel lain yang 

bersifat mendukung atau membantu dalam pembiayaan kegiatan atau 

kepentingan-kepentingan publik yang tidak sanggup di kelola oleh PAD 

sendiri. Oleh karena itu pemerintah pusat membantu atau meringgakan beban 

tersebut dengan menggunakan dana transfer yang diantaranya adalah dana 

alokasi umum dan dana alokasi khusus. 

Ketika suatu daerah mempunyai kendala tentang pelayanan publik 

maka daerah tentu tidak dapat mengoperasikan agenda-agendanya dengan 

baik pada periode tertentu, oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan 

publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service 

quality management), yakni upaya meminimalisasi kesenjangan (gap) antara 

tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian 2006). Dengan 
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demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran 

belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu 

langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. 

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan 

anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya 

untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan 

untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut 

menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan 

publik sangatlah penting. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja 

modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berdampak terhadap 

pangalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus 

Berikut ini adalah model diagram dari anggaran belanja modal 

Provinsi Maluku Utara : 

 

Gambar 1.1 

Pengalokasian Anggaran belanja modal Provinsi Maluku Utara 
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Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan yang 

sangat erat, tetapi ada beberapa penelitian tentang ini yang menyatakan bahwa 

tidak semua daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, meliki 

anggaran belanja modal yang baik pula. pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu  jumlah 

nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 

perekonomian di suatu daerah. 

Berikut ini adalah diagram pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku 

Utara : 

 

Gambar 1.2 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara 

Faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai salah satu syarat 

agar anggaran belanja modal suatu daerah dikatakan baik tentunya tidak akan 

cukup. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu faktor penting 

dalam mewujudkan anggaran bealnja modal yang bermanfaat untuk 

pelayanan publik. Tetapi pembiayaan dari belanja modal tidak akan cukup 
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kalau sumber biayanya hanya dari sektor pendapatan asli daerah saja. 

Mengapa dikatakan tidak cukup ? karena pendapatan asli daerah diperoleh 

dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disanalah 

guna dana transfer pusat sebagai pembantu pendaptan asli daerah sebagai 

penambah untuk anggaran belanja modal. 

Berikut ini adalah diagram dari pendapatan asli daerah Provinsi 

Maluku Utara: 

 

Gambar 1.3 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara 

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, pemerintah 

pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan 

penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh 

Pemerintah Daerah dalam meningkatan pelayanan publik. 
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Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama 

dalam mendanai kegiatannya, pendapatan asli daerah di setiap Provinsi-pun 

tentu berbeda-beda pula. hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu 

daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan 

fiskal ini. Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Salah satu 

dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) 

yang pengalokasiannya lebih menekankan aspek pemerataan dan keadilan 

yang selaras dengan penyelenggaran urusan pemerintahaan (UU 32/2004). 

Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa 

lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya dan DAU sebagai sumber 

bantuan dari pusat untuk membiayai belanja modal didaerahnya. 

Berikut ini adalah diagram Dana Alokasi umum Provinsi Maluku 

Utara untuk periode 2009-2014: 

 

Gambar 1.4 

Dana Alokasi Umum Provinsi Maluku Utara  
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Materi menarik terkait transfer ke daerah dan dana desa tahun 2015, 

serta kinerja APBD, Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah. 

Bahwa terdapat fenomena, banyak daerah belum puas dengan formulasi dan 

porsi alokasi dana transfer yang ada saat ini. Dengan tujuan untuk mengurangi 

ketimpangan fiskal baik antar pemerintah pusat dengan daerah atau antar 

daerah dengan derah serta mendanai pelaksanaan program prioritas di daerah, 

maka transfer ke daerah diberikan dengan memperhitungkan dan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan dan potensi setiap daerah. 

Sama halnya dengan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara saat ini. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi infrastruktur di Maluku Utara masih 

jauh dari kata memuaskan. Minimnya infrastruktur (baik secara kuantitas 

maupun kualitas) di Maluku Utara ditengarai sebagai penyebab perekonomian 

daerah tidak melesat kencang atau bahkan hanya jalan di tempat. Selain itu 

persoalan geografis acapkali menghambat konektivitas antara kegiatan hulu 

dan hilir perekonomian di Maluku Utara. 

Salah satu dari bentuk dana perimbangan atau dana transfer lain adalah 

dana alokasi khusus. Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang 

kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan 

prasana serta Sumberdaya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan 

dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus 

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
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yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan 

umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, 

dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK 

diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan 

menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan 

publik. 

Berikut adalah Dana Alokasi Khusus dari pemerintah daerah Provinsi 

Maluku Utara tahun 2009-2014: 

 

Gambar 1.5 

Dana Alokasi Khusus Provinsi Maluku Utara  

Dari faktor-faktor penerimaan daerah diatas tentunya sangat 

mempengaruhi belanja modal suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi 
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melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumberdaya yang ada 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan 

ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan 

perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan 

yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan 

pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, 

hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang 

dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. 

Pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja modal 

merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. 

Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik 

akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat 

dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal jadi 

berkurang dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. 

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti 

infrastruktur, peralatan dan lain-lain yang bersifat membantu kepentingan 

public sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian 

karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas 

perekonomian. pemanfaatan belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal 

yang produktif, seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2006) 
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menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk 

program–program pelayanan publik. hal ini menyiratkan pentingnya 

mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran 

belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja 

modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas 

publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. 

Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang 

relatif kurang produktif. Oleh karena itu penerimaan pemerintah haruslah 

lebih banyak untuk program-program layanan publik.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto 

dan Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan 

oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Variabel-variabel yang digunakan 

diantaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana 

Alokasi Umum (DAU). Selain itu peneliti juga menambahkan variabel 

independen lain dalam penelitiannya, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), 

karena pada penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) variabel 

tersebut berdampak signifikan terhadap belanja modal. 

Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan adanya penambahan variabel 
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independen Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada penelitian terdahulu 

menggunakan data dan informasi dari 3 (tiga) periode pemerintahan, 

sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan 5 (lima) periode 

pemerintahan dengan harapan dapat memberikan data dan informasi yang 

lebih relevan. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkonfirmasi penelitian 

Darwanto dan Yustikasari (2007) dan mengetahui apakah variabel tambahan 

Dana Alokasi khusus (DAK) berdampak terhadap pengalokasian anggaran 

belanja modal. Oleh sebab itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

dengan judul: PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI 

DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS 

SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGALOKASIAN 

ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Periode 2009-2014) 

B. Batasan Masalah 

Agar  penelitian  yang  dilakukan  tidak terlalu luas dan lebih terarah, 

maka dari permasalahan di  atas  telah  dipersempit dengan ruang lingkup  

pembahasan hanya pada kebupaten/Kota yang berada di Provinsi Maluku 

Utara. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berdampak positif signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Maluku Utara? 
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2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berdampak positif signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Maluku Utara? 

3. Apakah dana alokasi umu (DAU) berdampak positif signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Maluku Utara? 

4. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berdampak positif signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Maluku Utara? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan bukti secara empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak 

positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. 

2. Memberikan bukti secara empiris bahwa pendapatan asli daerah (PAD) 

berdampak positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. 

3. Memberikan bukti secara empiris bahwa dana alokasi umu (DAU) berdampak 

positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. 

4. Memberikan bukti secara empiris bahwa dana alokasi khusus (DAK) 

berdampak positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

memperluas pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik yang 

berhubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

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

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah dalam hal pengalokasian anggaran belanja modal yang 

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dana alokasi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik 

secara teori maupun praktik terkait dengan pertumbuhan ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan pengalokasian anggaran belanja modal. 
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c. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur 

mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Serta Dampaknnya 

Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 


