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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia 

dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara kepribadian bangsa dan nilai 

luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, 

mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. 

Kebijakan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang 

merata di setiap daerah. Adanya kebijakan pembangunan nasional, 

pemerintah daerah dituntut agar lebih bisa mandiri dalam mengelola 

keuangan daerah untuk melaksanakan pembanguan ekonomi daerah 

(Heruyanto, 2016:2). 

Pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan berdasarkan dengan 

kemampuan daerah masing-masing dengan cara memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia sehingga dapat mendorong peningkatan keuangan daerah. 

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya bersinergi dalam mengelola setiap sumber daya 

yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam 

wilayah tersebut (Arsyad, 2015:374).  
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Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan 

diberlakukannya Otonomi Daerah yang dijalankan melalui prinsip 

desentralisasi yakni pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah (Bukhari, 2010:2). Era Otonomi daerah 

menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari 

sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa 

dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Otonomi daerah menurut UU No. 

32 Tahun 2004 adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri  berdasar-

kan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Halim dan Kusufi, 2012:1).  

Otonomi Daerah dipandang sebagai suatu kebijakan yang sangat 

demokratis dan memenuhi aspek dari Desentralisasi yang sesungguhnya. 

Pemberian  otonomi  yang  luas  merupakan upaya menciptakan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu kendala utama dalam 

pelaksanaan tugas pemerintah tersebut, adalah terbatasnya pembiayaan yang 

tersedia dan harus digali dari sumber dan potensi yang ada didaerah yang 

merupakan tantangan dan sekaligus peluang untuk sumber pembiayaan 

pembangunan. Umumnya di negara-negara maju yang merupakan kebijakan 

Desentralisasi atau otonomi daerah cenderung memberikan kewenangan yang 

lebih besar kepada daerah untuk mengeloa sumber-sumber pendapatan yang 

lukratif (Soeradi, 2014:2).  
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Sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang diperbarui dengan undang-undang 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan Daerah bahwa tujuan Otonomi Daerah merupakan upaya 

memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, 

menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, 

transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan mewujudkan sistem 

perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah 

(Adisasmita, 2011:20-21).  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan 

seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. 

Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun 

daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas 

atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian 

terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, 

sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat 

(Adisasmita, 2014:2).  

Pendapatan Asli Daerah pada kelompok pendapatan daerah merupakan 

jenis  pendapatan  yang  terdiri  atas  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mamaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
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digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untu kepentingan orang pribadi atau badan (Badrudin, 

2012:52).  

Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi fiskal, instrumen utama yang 

digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Meskipun 

kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah masih sangat 

terbatas, tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan peran Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 1 januari 2010 merupakan salah 

satu wujud upaya pengaturan taxing power daerah, yaitu dengan perluasan 

basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis 

pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis 

pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak (Badrudin, 

2012:108).  

Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap 

pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap 

daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber 

Pendapatan  Asli Daerah (PAD)  yang dimiliki  untuk ditingkatkan  secara 

intensif dan ekstensif disamping peningkatan pengelolaan sumberdaya alam 
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di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah 

daerah. Dengan meningkatnya penerimaan daerah tersebut akan meningkat-

nya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Adisasmita, 2014:3).  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan 

suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan 

penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran 

untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam 

satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan 

pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah 

penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan 

anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun 

infrastruktur  jalan,  gedung  kantor,  pembelian  mobil  dinas  dan  lain 

sebagainya.  Dampaknya terhadap pembangunan pasti berbeda-beda.  

Pembangunan infrastruktur jalan akan mendorong perkembangan 

kegiatan sektor-sektor yang menggunakan jalan tersebut (sektor perdagangan, 

pertanian, industri, transportasi dan lainnya) serta berpengaruh pula terhadap 

perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang selanjutnya adalah 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis kegiatan dan 

proyek  yang  akan  dibangun  harus  mengacu  pada  Rencana  Strategis 

Pembangunan Daerah. Terdapat hubungan benang merah mulai dari sumber 

pembiayaan penerimaan pendapatan daerah-penyusunan APBD-alokasi 
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anggaran sampai pada pencapaian sasaran pembangunan (Adisasmita, 

2014:3).  

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas 

anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan 

dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang 

semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya 

pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya 

duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, 

penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan 

nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan 

tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi (Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2003).  

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah 

dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan  Keuangan  Daerah menjelaskan belanja daerah terdiri dari 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Penelitian ini 

akan difokuskan pada belanja modal dikarenakan belanja modal merupakan 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik akan 

sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah agar 
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dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah 

(Halim, 2004:72).  

Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat 

meningkatkan konstribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang 

merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Era  desentralisasi  

fiskal  diharapkan  terjadinya  peningkatan pelayanan diberbagai sektor 

terutama sektor publik di daerah, baik kota maupun kabupaten. Peningkatan 

layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor 

untuk menanamkan investasinya di daerah. Harapan ini tentu saja dapat 

terwujud apabila ada upaya serius dari pemerintah dengan memberikan 

berbagai fasilitas pendukung yang mampu menjadi daya tarik investor.  

Pembangunan infrastruktur di kota atau kabupaten merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting sebagai daya tarik investor, selain iklim 

investasi yang kondusif di suatu daerah. Daerah dituntut untut mampu 

menyediakan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, 

baik kuantitas maupun kualitas. Peningkatan investasi di daerah, akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah 

tersebut. Banyaknya investor yang menanamkan modalnya di suatu kota atau 

kabupaten akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah 

tersebut. Investasi yang ada di suatu daerah akan mampu menyediakan 

lapangan kerja baru, sehingga mampu menekan angka pengangguran. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas pedoman Pengelolaan keuangan Daerah 
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Ketentuan Pasal 52, Belanja Modal adalah belanja barang/jasa yang 

dianggarkan pada pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang diguanakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap 

berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun 

aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan 

aset sampai aset tersebut siap digunakan (Badrudin, 2012:61). 

Berkaitan  dengan  pendapatan  asli  daerah  yang  menunjukan  tingkat 

kemandirian suatu daerah, konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap  

APBD pemerintah Kabupaten Jepara selama lima tahun, yaitu tahun 2011  

sampai dengan 2015, dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel. 1.1. 

Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Jepara Triwulan IV 

Tahun Anggaran 2009 – 2016 (Rp) 

Tahun PAD  DAU DAK 

2009 71,919,859,343 522,061,147,000 76,104,000,000 

2010 84,734,935,696 529,580,873,000 64,454,400,000 

2011 100,712,014,200 592,164,327,000 70,691,600,000 

2012 129,076,570,089 712,740,462,000 76,460,530,000 

2013 133,778,055,195 678,650,240,000 78,447,595,000 

2014 155,044,878,619 739,807,220,000 81,294,110,000 

2015 270,252,907,727 887,768,694,000 295,922,888,000 

2016 322,509,753,285 1,000,373,359,000 339,310,214,684 

Sumber : Laporan APBD Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2009-2016 (data diolah kembali) 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa sejak tahun 2009 

sampai dengan 2016, realisasi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan 

peningkatan, begitu juga pada Dana Alokasi Umum yang pada tahap 

realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan. Berbeda dengan 
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realisasi dana alokasi khusus yang mengalami peningkatan dan penurunan 

pada tahap realisasinya, meskipun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami 

peningkatan yang signifikan. Fenomena ini tentunya berkesesuaian dengan 

kondisi ideal dari otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki 

kemampuan keuangan daerah yang lebih mandiri. Rasio Pendapatan Asli 

Daerah yang mengalami pengingkatan ini tentunya diimbangi dengan 

peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat atau dari pos 

pendapatan lainnya yang sah dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah 

Kabupaten Jepara. Kondisi ini menyatakan bahwa kebanyakan daerah 

memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh 

pemerintah pusat.   

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Tolu, dkk 

(2016) yang meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal namun 

dengan locus penelitian yang berbeda, dimana dalam penelitian ini akan 

dilakukan di Kabupaten Jepara sehingga hasilnya besar kemungkinan akan 

berbeda pula. Melihat konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD 

dari pemerintah Kabupaten Jepara di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, “Analisis 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Jepara (Studi 

kasus di Kantor BPPKAD Kabupaten Jepara).” 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh 

pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

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

Modal di Kabupaten Jepara terkhusus di Kantor BPPKAD tahun anggaran 

2009 sampai dengan 2016.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten Jepara? 

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama 

terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten Jepara. 
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2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten Jepara. 

3. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 

Modal di Kabupaten Jepara. 

4. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama 

terhadap Belanja Modal di Kabupaten Jepara. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, baik secara 

teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pustaka sebagai pengetahuan khususnya dalam hal akuntansi sektor 

publik kaitannya dengan pengaruh pendapatan daerah terhadap Belanja 

Modal. 

2. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Pemerintahan Daerah, penelitian ini bermanfaat untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan daerah terhadap 

Belanja Modal di Kabupaten Jepara. Dan juga sebagai masukan 

dalam melaksanakan kebijakan pembangunan ke depannya.  

2) Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan 

informasi tentang hasil penelitian ini. 

 


