
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi 

pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah 

memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah 

masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan 

pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah 

menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut kemudian diperbarui 

menjadi Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat 

dan Daerah.  

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, 

dimulai secara efektif pada 1 januari 2001 merupakan kebijakan yang dipandang 

sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. 

Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber 

penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. 

Tentu saja hal ini membuat beban yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah 

tidaklah ringan, dan untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut dibutuhkan 

sumber-sumber keuangan yang besar. 



 
 

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah dalam bentuk kerangka Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu 

melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu 

alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 ditetapkan dimana sumber-sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.  

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai 

kegiatan operasional didaerahnya masing-masing. Untuk mengatasi ketimpangan 

kegiatan operasional tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan 

untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi 

Umum (DAU). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 DAU adalah 

dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-

sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi di daerah 



 
 

dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik. 

Namun, masalah yang muncul adalah kemampuan daerah dalam mengelola Dana 

Alokasi Umum (DAU). Apabila daerah kurang mampu mengelola dana tersebut, 

maka tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah semakin meningkatnya 

ketergantungan daerah pada dana perimbangan ini. Ketergantungan pemerintah 

Provinsi Jawa Barat sejak pelaksanaan otonomi daerah sampai 2009 terhadap 

pusat justru semakin tinggi, terlihat dari tingginya dana transfer dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah dari 58,17% menjadi 67,61% (Rindayanti, 

2009). Selain itu ketidakmampuan mengelola DAU dapat menimbulkan beberapa 

kebocoran yang mengakibatkan tidak terdistribusinya DAU untuk kebutuhan 

daerah tersebut. Seperti kasus Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) fiktif 

dari Provinsi Jawa Barat dalam APBN 2010 senilai Rp 25,48. Dari jumlah 

tersebut, diantaranya Rp 18,21 triliun merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) 

(Antarajawabarat, 2010). 

Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan 

Pemerintah Daerah bisa lebih memanfaatkannya untuk membiayai belanja modal 

di daerahnya. 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. Namun, 

pada praktiknya transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber 

pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-

hari. Pemanfaatan DAU yang dominan untuk belanja rutin seperti untuk pegawai 

negeri sipil daerah dapat berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal, 



 
 

berkurangnya alokasi dana untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ataupun 

berkurangnya alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Oleh 

karena itu, sebaiknya pemanfaatan DAU dibuat seimbang dengan belanja lainnya 

atau mengkaji kembali alokasi yang sangat penting bagi daerah, namun tidak pula 

melupakan belanja pegawai atau penggajian pegawai sebagai suatu keharusan 

daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung upaya 

pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 

2002). Sumber PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain 

pendapatan yang sah. Dilihat dari penjelasan tersebut, maka seharusnya PAD 

terbesar berasal dari hasil pengelolaan dan penjualan kekayaan daerah serta 

penjualan ataupun pengadaan barang dan jasa daerah sebagai bentuk otonomi 

daerah. 

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 yang masih memberikan konstribusi 

signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Seperti kebanyakan 

kasus di daerah Jawa Barat, PAD terbesar Provinsi Jawa Barat justru berasal dari 



 
 

pajak daerah. PAD terbesar Provinsi Jawa Barat justru berasal dari pajak daerah 

dengan kontribusi hingga 94%. Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi 

penyumbang PAD terbesar bagi Provinsi Jawa Barat dengan presentase hampir 

40% (Tribunnews, 2010). 

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

dan bersifat memaksa. Dilihat bahwa daerah masih belum dapat mengelola 

sumber daya alam dan manusianya menjadi sesuatu yang demikian bernilai dan 

mampu memberikan kontribusi yang lebih dibandingkan pajak daerah itu sendiri. 

Diharapkan peningkatan PAD lebih menggali sektor-sektor selain pajak seperti 

pengelolaan dan penjualan kekayaan daerah untuk membiayai belanja daerah. 

Peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan 

bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50% (Halim, 2009). 

Walapun hanya 10% hingga 50% tetapi sangat berpengaruh terhadap belanja 

daerah. 

Peningkatan PAD seharusnya meningkatkan investasi belanja modal 

pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang 

terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan 

anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan karena PAD tersebut 

banyak tersedot untuk membiayai belanja rutin dan belanja pegawai. Dengan 

adanya hal tersebut pemerintah daerah harus lebih memperhatikan peningkatan 

PAD dengan menggali sektor-sektor selain pajak seperti pengelolaan dan 

penjualan kekayaan daerah agar dapat meningkatkan belanja modal. 

http://www.tribunnews.com/2011/04/20/pajak-kendaraan-penyumbang-terbesar-pad-jabar-dan-banten%20diakses%2021%20September%202011


 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.13 Tahun 2006, struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan 

terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Salah satu 

penerimaan pembiayaan adalah sisa lebih perhitungan anggaran. Sisa lebih 

perhitungan anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 tahun 2006 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA adalah suatu indikator yang 

menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Masalah yang terjadi, besarnya 

SiLPA APBD Provinsi Jawa Barat 2008 yang mencapai Rp 2,453 triliun 

tergolong besar. Jumlah itu sekitar sepertiga dari total realisasi pendapatan daerah 

Rp 7,276 triliun. Kasus tersebut membuat pertanyaan apakah ini sebagai 

penghematan atau justru merupakan kegagalan menjalankan fungsi alokasi 

anggaran (Kompas, 2009). Kenaikan SiLPA bisa mengidentifikasikan terdapat 

kegagalan menjalankan suatu proyek dengan adanya ketidakmampuan sumber 

daya yang dimiliki (manusia, dana, dan peralatan) atau penundaan program yang 

menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa tersebut dapat berupa perbaikan 

jalan umum yang rusak, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana lainnya 

yang dapat dinikmati masyarakat. 

Belanja modal sebagai bentuk perubahan yang cukup fundamental di 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Menurut Halim (2004) 

belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 

satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan dan selanjutnya akan 

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok 



 
 

belanja administrasi umum. Belanja modal dilakukan pemerintah daerah untuk 

pengadaan aset daerah sebagai investasi, dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Tabel 1.1 

Gambaran Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Barat 

Tahun anggaran 2003-2009 (dalam rupiah) 

Tahun 

Anggaran 

Alokasi Belanja 

Modal 

Belanja Daerah Persentase (%) 

2007 Rp360.690.911.836 Rp5.272.059.682.607 6,84% 

2008 Rp354.305.896.944 Rp6.050.016.474.766 5,86% 

2009 Rp726.481.161.889 Rp10.752.457.000.000 6,76% 

Rata-rata 6,48% 
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2007-2009 (BPS) 

Pada tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bagaimana gambaran belanja modal 

pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2009. Alokasi untuk belanja 

modal menurut Harjowiryono sedapat mungkin sekurang-kurangnya berkisar 20% 

- 22% (2011) dari APBD. Alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan 

daerah akan saran dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun 

fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Halim (2002), dengan 

melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan 

biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Namun hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih banyak 

mengalokasikan belanja pada sektor-sektor yang kurang diperlukan dan lebih 

banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan 

pelayanan publik, sebab dari 100% belanja daerah dari tahun 2007-2009 hanya 



 
 

6,48% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan aset untuk 

investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.  

Selain itu adanya banyak kasus penyelewengan dana untuk belanja modal. 

Tahun 2008 kasus pembangunan Waduk Jatigede Jawa Barat, Pemda 

mengalokasikan dana untuk kegiatan pengadaan tanah atau belanja modal tanah 

tersebut dengan nilai proyek sebesar Rp 144 miliar. Pelaku merekayasa data tanah 

tersebut dan merekapnya (Jabartoday, 2008).  

Keputusan dalam pengalokasian belanja modal harus disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah akan infrastruktur daerah baik untuk fasilitas masyarakat 

maupun untuk kelancaran akan pekerjaan pemerintahan. Saragih (2003) 

menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal 

produktif, misalnya melakukan aktifitas pembangunan.  

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) terhadap Belanja Modal menunjukan hasil yang berbeda-beda. Darwanto 

dan Yustikasari (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan DAU dan PAD 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Putro (2007) menyatakan DAU 

berpengaruh positif sedangkan PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. 

Situngkir (2009) membuktikan dalam penelitiannya DAU dan PAD berpengaruh 

positif terhadap Belanja Modal. Kusnandar (2011) mengemukakan PAD dan 

SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan DAU berpengaruh 

negatif terhadap Belanja Modal. 



 
 

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini yaitu karena banyaknya 

perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, yang ditunjukan dengan hasil yang tidak 

konsisten tentang Dana Alokasi umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada periode yang digunakan 

yaitu tahun anggaran 2007-2011 pada kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka peneliti 

tertarik untuk meneliti kembali dengan mengambil judul yaitu :  

“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH 

DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA 

MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat? 

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal 

pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat? 

3. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja 

Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 



 
 

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 

Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 

3. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

berpengaruh terhadap Belanja Modal  pada Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Barat. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis berkenaan 

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

Sisa Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan memberikan 

masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam 

hal penyusunan kebijakan di masa akan datang yang berkaitan dengan 

evaluasi dari APBN dan APBD. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi terpercaya 

yang dapat kembali dikaji untuk jenis objek yang lain. 

 



 
 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sedang diteliti, peneliti mengadakan 

penelitian dengan mengambil data di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Barat, Jl. PHH Mustapa No. 43, Bandung 40124 Telp. / Fax: (022) 7272595, 

7201696 / 7213572 dan melalui situs Departemen Keuangan Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id). 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan februari 2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.djpk.depkeu.go.id/

