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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan 

sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Diterapkannya otonomi daerah baik di 

provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah 

setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus 

dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat di daerahnya. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepepntingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Putteri & Suzan, 2015). 

Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan eknomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daearah. 

Untuk dapat meningkatkan investasi maka kemampuan keuangan daerah juga harus 

memadai Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja 

modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga 

dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah seperti derajat 

desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) (Sularso & Resdianto, 2011). 

Salah satu elemen dalam pembelanjaan APBD adalah belanja modal (capital 

expenditure), yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal 

meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, 

peralatan, aset tak berwujud. Elemen belanja modal ini sering menjadi sorotan 
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publik. Untuk membiayai belanja modal tersebut diperlukan sumber pendapatan 

daerah. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar 

pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah maka diharapkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat (Hartati, 2013). 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah 

daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian 

dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin 

bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi 

dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan 

kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang 

dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik 

Regional Bruto yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa dari seluruh 

kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah dihitung dengan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga 

konstan (Jaya & Dwirandra, 2014). 

Provinsi Riau merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak dibagian 

tengah pulau Sumatera. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di 

Indonesia dengan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam terutama minyak 

bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat.  

 

Tabel 1. Laba BUMD dan Belanja Modal Provinsi Riau Tahun 2013-2014 
(dalam rupiah) 

Tahun Laba BUMD Belanja Modal 

2013 146.463.619.420,44 2.245.307.027.147,62 

2014 154.214.508.022,56 623.644.302.765,17 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

 

Dari fenomena tabel 1 dapat dilihat bahwa Laba BUMD mengalami kenaikan 

antara 2013 dan 2014 sebesar Rp 7.750.888.602,12 dan Belanja Modal mengalami 

penurunan sebesar Rp 1.621.662.724.382,45 di tahun 2013 dan 2014. 

Selain itu terdapat pula fenoma pada Provinsi Kalimantan Timur antara tahun 

2013 dan 2014. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas ketiga 

setelah Papua dengan luas total sebesar 129.066,64 km2.  
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Tabel 2. Laba BUMD dan Belanja Modal Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2013-2014 
(dalam rupiah) 

Tahun Laba BUMD Belanja Modal 

2013 291.684.072.009,59 3.651.081.816.665,00 

2014 309.599.925.478,39 2.211.317.315.471,00 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

 

Dari fenomena tabel 2 dapat dilihat bahwa Laba BUMD mengalami kenaikan 

antara 2013 dan 2014 sebesar Rp 17.915.853.468,80 dan Belanja Modal mengalami 

penurunan sebesar Rp 1.439.764.501.194,00 di tahun 2013 dan 2014. 

Hal ini menunjukkan bahwa Laba BUMD tidak memengaruhi Belanja Modal, 

artinya bahwa BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran pemerintah daerah 

dalam pembangunan ekonomi daerah, namun dalam perkembangannya BUMD 

menjadi membebani keuangan daerah, Suwandi & Tahar (2015). Hasil penelitian 

Suwandi & Tahar (2015) didukung oleh penelitian Nuramal (2015). 

Selain itu terdapat penelitian yang menyatakan bahwa Laba BUMD 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Sularso & Restianto (2011) 

menyatakan bahwa dengan kontribusi BUMD yang tinggi menunjukkan 

kemampuan keuangan daerah lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk 

mengalokasikan belanja modal lebih besar. Hasil penelitian Sularso & Restianto 

(2011) didukung oleh penelitian dari Alamri, Rasuli & Monoarfa (2013) dan 

Syafrudin (2015) yang menyatakan bahwa Laba BUMD berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal. 

 

Tabel 3. Pajak Daerah dan Belanja Modal Provinsi Riau Tahun 2013-2014 
(dalam rupiah) 

Tahun Pajak Daerah Belanja Modal 

2013 2.110.997.529.618,00 2.245.307.027.147,62 

2014 2.496.771.206.539,30 623.644.302.765,17 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

 

Dari fenomena pada tabel 3 dapat dilihat bahwa Pajak Daerah mengalami 

peningkatan di tahun 2013 dan 2014 dengan nilai sebesar Rp 385.773.676.921,30 

namun Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp 1.621.662.724.382,45 

antara tahun 2013 dan 2014. Selain itu terdapat pula fenoma pada Provinsi 

Kalimantan Timur antara tahun 2013 dan 2014. 
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Tabel 4. Pajak Daerah dan Belanja Modal Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2013-2014 
(dalam rupiah) 

Tahun Pajak Daerah Belanja Modal 

2013 4.929.791.598.766,64 3.651.081.816.665,00 

2014 5.429.125.998.687,17 2.211.317.315.471,00 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

 

Dari fenomena tabel 4 bahwa Pajak Daerah mengalami peningkatan antara 

2013 dan 2014 sebesar Rp 499.334.399.920,53 dan Belanja Modal mengalami 

penurunan sebesar Rp 1.439.764.501.194,00 antara tahun 2013 dan 2014. 

Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak memengaruhi Belanja 

Modal, artinya bahwa pemerintah daerah belum mampu menjadikan Pajak Daerah 

sebagai bagian yang terpenting dari Pendapatan Asli Daerah dalam rangka 

membiayai pembangunan daerah, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap 

pembiayaan pembangunan daerah masih sangat minim. Pemerintah daerah selama 

ini sangat tergantung pada aliran dana transfer untuk membiayai pemerintahan dan 

pembangunan daerah, Mamonto, Kalangi & Tolosang (2015). Hasil penelitian 

Mamonto, Kalangi & Tolosang (2015) didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Putteri & Suzan (2015) dan Syafrudin (2015) yang menyatakan bahwa Pajak 

Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Adapun penelitian menurut Hartiningsih & Halim (2015) yang menyatakan 

Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya semakin 

tinggi pajak daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal. Hasil 

penelitian Hartiningsih & Halim (2015) didukung oleh penelitian dari Dougherty, 

Kenneth, Klase & Song (2000), Wong (2004), Nugraha & Dwirandra (2016), 

Alamri, Rasuli & Monoarfa (2015) dan Nuramal, (2015), menyatakan bahwa Pajak 

Daerah berpengaruh signifkan terhadap Belanja Modal. 

 

Tabel 5. PDRB dan Belanja Modal Provinsi Riau Tahun 2013-2014 
(dalam rupiah) 

Tahun PDRB Belanja Modal 

2013 607.498.449.770.000,00 2.245.307.027.147,62 

2014 679.387.741.770.000,00 623.644.302.765,17 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
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Dari fenomena pada tabel 5 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional 

Bruto terjadi kenaikan antara tahun 2013 dan 2014 sebesar                                               Rp 

71.889.292.000.000 dan Belanja Modal mengalami penurunan                            Rp. 

1.621.662.724.382,45 antara tahun 2013 dan 2014. Selain itu terdapat pula fenoma 

pada Provinsi Kalimantan Timur antara tahun 2013 dan 2014. 

 

Tabel 6. PDRB dan Belanja Modal Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2013-2014 
(dalam rupiah) 

Tahun PDRB Belanja Modal 

2013 571.736.571.020.000,00 3.651.081.816.665,00 

2014 586.469.301.130.000,00 2.211.317.315.471,00 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

 

Dari fenomena tabel 6 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto 

mengalami peningkatan antara 2013 dan 2014 sebesar Rp 14.732.730.110.000,00 

dan Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp 1.439.764.501.194,00 antara 

tahun 2013 dan 2014. 

Hal ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak 

memengaruhi Belanja Modal, artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto 

tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja 

modal, ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) setiap Kabupaten/Kota yang 

selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial 

politik di daerah, Tuasikal (2008). Hasil penelitian Tuasikal (2008) didukung oleh 

penelitian Darwanto & Yustikasari (2007) dan Jaya & Dwirandra (2014). 

Selain itu terdapat penelitian menurut Farel (2015) menunjukan bahwa 

Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Belanja Modal artinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto yang 

besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar. Produk Domestik 

Regional Bruto yang tinggi menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah 

dalam mengambil keputusan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian 

maupun pembangunan dalam hal infrastruktur. Sehingga semakin meningkatnya 

Produk Domestik Regional Bruto, permintaan para pelaku ekonomi kepada 

pemerintah akan infrastruktur dan pelayanan publik semakin menigkat dan 
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pemerintah akan menaikan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja modal. Hasil penelitian Farel (2015) didukung oleh penelitian Wong 

(2004), Hartati (2013) dan Nugraha & Dwirandra (2016) menyatakan bahwa 

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifkan terhadap Belanja Modal. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu (justifikasi atau 

karakteristik penelitian) salah satunya mengacu pada peneliti dari Tuasikal (2008), 

yang menggunakan variabel DAU, DAK, PAD, dan PDRB. Populasi penelitian 

yaitu seluruh Kebupaten/Kota di Indonesia periode tahun 2005, sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel yaitu Laba BUMD, Pajak Daerah dan Produk 

Domestik Regional Bruto, populasi penelitian seluruh Provinsi di Indonesia yang 

berkaitan dengan fenomena yaitu Provinsi Riau tahun 2013-2014. Dari hasil 

fenomena dan gap research masih ada hasil yang belum konsisten dalam penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal diantaranya Laba 

BUMD, Pajak Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa masih perlunya penelitian lebih lanjut terhadap 

pengaruh antara variabel tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Laba BUMD, Pajak Daerah Dan Produk Domestik 

Regional Bruto Terhadap Belanja Modal”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Apakah Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal? 

b. Apakah Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal? 

c. Apakah Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal? 
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I.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk membuktikan pengaruh Laba BUMD terhadap Belanja Modal. 

b. Untuk membuktikan pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal. 

c. Untuk membuktikan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap 

Belanja Modal. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi dan 

perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengaruh Laba BUMD, Pajak Daerah dan Produk Domestik Regional 

Bruto terhadap Belanja Modal. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai 

kondisi perekonomian serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

praktik dalam pengalokasian anggaran Belanja Modal bagi pemerintah 

daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu membantu 

pemerintah daerah dalam membuat APBD yang lebih efektif & efisien 

sehingga dalam merealisasikan anggaran tersebut dapat tepat sasaran 

yang sesuai dengan kepentingan publik. 

2) Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dalam 

mempertimbangkan menginvestasikan dana dan melakukan usaha ke 

daerah-daerah yang berpotensi dengan melihat kondisi perekonomian. 
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3) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai kondisi perekonomian serta faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi belanja modal suatu daerah sehingga dapat digunakan 

untuk menyejahterakan masyarakat. 
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