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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Belanja modal di Indonesia sebagai bentuk perubahan yang cukup 

fundamental didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam 

peraturan menteri keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Badan Akun 

Standar (BAS) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang di gunakan 

dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainya yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi melebihi batas minimal 

kapatalisasi asset tetap atau asset lainya yang di tetapkan pemerintah. Berdasarkan 

amanat konstitusi pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional dilaksankan melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional 

yang berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah (MPR RI Nomor IV, 2000). 

Belanja lmodal ldi ldalam lpengalokasiannya ldibutuhkan lperan lpemerintah 

ldaerah ldalam lmerancang lserta lmengatur lkebutuhan ldaerahnya. lPemberian lotonomi 

lkepada lpemerintah ldaerah ldiarahkan luntuk lmempercepat lterwujudnya 

lkesejahteraan lmasyarakat. lMenurut lUU lNo.32 ltahun l2004 lpasal l1 lyang lmengatur 

ltentang lpemerintahan ldaerah, lundang-undang ltersebut lmenyatakan lbahwa 

lperimbangan lkeuangan lantara lpemerintah ldan lpemerintah ldaerah ladalah lsuatu 

lsistem lpembagian lkeuangan lyang ladil, lproporsional, ldemokratis, ltransparan, ldan 

lbertanggung ljawab ldalam lrangka lpendanaan lpenyelenggaraan ldesentralisasi, 

ldengan lmempertimbangkan lpotensi, lkondisi, ldan lkebutuhan ldaerah lserta lbesaran 

lpendanaan lpenyelenggaraan ldekonsentrasi ldan ltugas lpembantuan.   

Pelaksanaan otonomi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.22 

tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang 

efektif di berlakukan per januari tahun 2001. Undang-Undang ini 

perkembangannya di perbarui dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 32 

tahun 2004. Menurut UU No. 23 tahun 2004 tersebut, otonomi daerah merupakan 

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
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sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya undang-undang ini memberikan 

peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja 

keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah (Santoso dan Rofiq, 

2013). 

Penciptaan lterhadap lkemandirian ldaerah lmerupakan lkewenangan lpemerintah 

ldaerah lyang lharus lberupaya lmeningkatkan lmutu lpelayanan lpublik ldan lperbaikan 

ldalam lberbagai lsektor lyang lberpotensi luntuk ldikembangkan lmenjadi lsumber 

lpendapatan lasli ldaerah lkarena lsetiap ldaerah lmempunyai lkemampuan lkeuangan 

lyang ltidak lsama ldalam lmenadanai lkegiatan-kegiatannya lhal lini llah lyang 

lmenimbulkan lketimpangan lfiskal lantara lsatu ldaerah ldengan ldaerah lyang llain. loleh 

lkarna litu, luntuk lmengatasi lhal lini lpemerintah lmengalokasikan ldana lyang lbersumber 

ldari lAPBD luntuk lmendanai lkebutuhan ldaerah ldalam lpelaksanaan ldesantralisasi. 

lSejak ltahun l2001, lseiring ldengan lpelaksaan lotonomi ldaerah ldan ldesentralisasi 

lfiskal, ltransfer ldari ldana lAPBN lke ldaerah ldi lalokasikan ldalam lbentuk ldana 

lperimbangan lsebelumnya, lperimbangan lkeuangan lpusat ldan ldaerah ldalam lAPBN 

ldiwujudkan lmelalui lalokasi lpengeluaran ltransfer lke ldaerah lsubsidi ldaerah lotonom 

ldan langgaran lbantuan lpembangunan lpusat ldalam lbentuk lintruksi lpresiden lBPS 

lSulut l(2011) l l(Palealu l2013). 

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada pemerintah 

daerah di sertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana sumber daya 

manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan 

yaitu dana alokasi khusu (DAK). Berdasarkan Undang-undang N0. 31 tahun 

2004, Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari dana APBN 

yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memantau 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik 

dangan 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 
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akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan 

pelayanan publik. (Permana dan Nur, 2013). 

Melihat kondisi pemerintah pusat saat ini usaha pemerintah 

mengoptimalkan dana belanja menunjukkan hasil postif. Ini ditunjukan dengan 

realisasi pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 

hingga mei 2018 yang mencapai Rp 779,51 triliun, jumlah itu setara dengan 

31,49% total alokasi anggaran 2018 dan tumbuh 18,04 dibanding periode sama 

2017 hanya saja penggunaan anggaran negara tersebut bukan dari pos belanja 

modal yang memiliki dampak signifikan bagi perekonomian. Sebab, menurut 

catatan kementrian keuangan (KemKeu), realisasi belanja modal pemerintah 

hingga mei 2018 hanya Rp 30,68 triliun atau 15,14% dari APBN 2018. Jumlah itu 

turun 0,84% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Ini merupakan satu-

satunya pos belanja pemerintah pusat yang mencatatkan pertumbuhan negatif. 

Namun dirjen anggaran kemkeu Askolani menilai, kinerja belanja modal 

pemerintah pusat masih lebih baik. “Tidak benar realisasi belanja modal 

melambat,” bantah Askolani, Askolani beralasan, dari sisi penyerapan anggaran 

ada kenaikan dan lebih baik dari tahun 2017. Jika realisasi belanja modal menjadi 

15% secara nominal terjadi penurunan karena pagu belanja modal tahun ini hanya 

Rp 203,9 trilliun, dengan tahun 2017 sebesar Rp 224,7 trilliun. Dari 15 instansi 

dengan pagu terbesar, sampai 31 mei 2018, penyerapan anggarannya sudah 

mencapai Rp 200,75 trilliun, lebih baik dibandingkan periode sama 2017 yang 

hanya Rp 170,37. Penyerapan paling tinggi di kementria kesehatan sebesar Rp 

27,5 trilliun atau 46,6% pagu APBN.  

Berdasarkan hal tersebut berdampak pada salah satu kabupaten / kota di 

jawa tengah di Indonesia yaitu Kalimantan utara menrut Tanjung Selor (Antara 

News Kaltara) Beberapa pos anggaran dari pusat melalui kementrian yang akan 

dialokasikan ke daerah mengalami fluktuatif. Hal ini dikarenakan alokasi 

kementria juga tidak sama. Ada yang anggaranya naik, ada juga yang mengalami 

penurunan. Demikian yang disampaikan gubernur Kalimantan utara (Kaltara) Dr. 

H. Irianto Lambrie, terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) yang akan di 

kucurkan ke kaltara pada 2018. DAK kita ada yang mengalami kenaikan, ada juga 

yang turun, misalnya kesehatan dan pendidikan yang masuk dalam DAK 
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penugasan, pada 2018 turun karna alokasi kementrianya turun, DAK itu melekat 

pada alokasi ke kementriannya masing-masing sehingga ada beberapa kabupaten / 

kota di jawa tengah yang turun komponen DAK fisiknya baik itu DAK penugasan 

maupun DAK regular. 

Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar pelaksanaan anggaran 

(DIPA) 2018 untuk kaltara yang diterima oleh gubernur dari presiden Joko 

Widodo di istana bogor pada rabu (6/12). DAK fisik yang di gelontorkan 

pemerintah untuk kaltara pada 2018 mencapai Rp 188,96 milliar. Jumlah fisik 

tersebut meningkat dibanding 2017 yang hanya tercatat hanya Rp 144,76 milliar. 

Menurut informasi lain menyebutkan, peningkatan DAK fisik dipengaruhi 

meningkatnya komponen DAK penugasan yang jumlahnya mencapai Rp 178,64 

milliar pada 2017, kaltara hanya mendapat DAk penugasan senilai Rp 68,63 

milliar, sebaliknya. Saat DAK naik, komponen DAK regular justru menurun pada 

2018. Kaltara hanya mendapat Rp 10,03 milliar jauh lebih kecil disbanding 2017, 

dimana DAK reguler mencapai sebanyak Rp 76,11 milliar. 

 

Tabel 1. Fenomena Belanja Modal di Jawa Tengah  
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja modal di Provinsi Jawa 

Tengah dari tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan namun 2017 belanja 

modal mengalami penurunan melebihi 3 tahun sebelumnya. 

Dana alokasi khusus mempunyai peran sangat penting untuk mengurangi 

beban biaya kegiatan khusus yang harus di tanggung oleh pemerintah daerah. 

Pemanfaatan DAK di arahkan kepada investasi pembangunan, pengadaan, 

peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur 

ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang di realisasikan 

dalam belanja modal (Ardhani 2011). 

Menrut Wandira (2013), Palealu (2013) menguji Dana Alokasi Khusus 

terhadap belanja modal, dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dana alokasi 

khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini menjelaskan bahwa 

besaran dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah akan meningkatkan 

besaran belanja modal daerah tersebut. Penelitian ini tidak sesuai dengan Santosa, 

dkk (2013), Prasetya (2017) menguji dana alokasi khusus tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa daerah yang 

mendapatkan dana alokasi khusus yang besar akan cenderung memiliki belanja 

modal yang rendah, hal ini terjadi karena dana alokasi khusus digunakan untuk 

biaya belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan 

belanja lainnya. Meianto, dkk (2013), Purnama, (2014) menguji  pengaruh Luas 

Wilayah terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Luas 

Wilayah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan 

karena anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 

dan prasarana, baik untuk kelancaran dan pelakanaan tugas pemerintahan maupun 

untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhakan 
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sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada 

publik bila dibandingkan dengan daerah yang memiliki wilayah yang tidak begitu 

luas. Penelitian ini tidak sejalan dengan Junaedy (2012) menyatakan bahwa Luas 

Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Wandira, (2013). Perbedaan dari 

penelitian ini dengan Wandira, (2013) adalah penelitian ini menggunakan data 

dari periode (2012), kaerena keterbatasan dari penelitian sebelumnya adalah 

hanya menggunakan periode data satu tahun, serta perbedaan lainnya yaitu pada 

penelitian ini menambahkan dana aloksi umum sebagai variabel independen. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

menggunakan model regresi berganda untuk menguji hipotesi. 

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Indonesia. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

b. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

c. Apakah Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Bedasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap 

Belanja Modal 

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Belanja Modal 

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja 

Modal 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan ltelah ldi ljelaskan ltujuan lpenelitian lini, lmaka lpenelitian lini 

ldiharapkan ldapat lmemberikan lmanfaat lkepada lbanyak lpihak, ldiantaranya 

lberupa lmanfaat lteoritis ldan lmanfaat lpraktis.  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang 

pengaruh Dama Alokasi Khusus, Luas Wilayah dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Belanja Modal yang pengukuranya didasarkan pada 

atribut berbasis akuntansi pemerintah dan laporan realisasi bedasarkan 

anggaran dalam APBD. Selain itu, penelitian ini juga menambah 

pengalaman bagi peneliti dalam menganalisa dan memecahkan masalah 

dengan ilmu yang di dapat selama perkuliahan. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan 

menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai 

faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dalam pengalokasian anggaran 

Belanja Modal bagi pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan 

membantu pemerintah daerah maupun pusat dalam membuat anggaran 

APBD yang lebih efektif sehingga dalam merealisasikan anggaran 

tersebut dapat menarik para investor sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan daerah dan ketertarikan untuk daerahnya, serta dapat 

sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten / kota di jawa 

tengah dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal. 

2) Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor 

dalam pertimbangan menginvestasikan dana dan melakukan usaha ke 

daerah-daerah yang berpotensi sehingga pendapatan daerah dapat 

bertambah. 
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