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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1.     Latar Belakang 

 

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya 

dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah  membutuhkan 

alokasi dana pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja 

pemerintah daerah semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh 

besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah 

yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menjunjung 

pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dari setiap Kota maupun Kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 

2013) 
 

Lahirnya otonomi ini merupakan perwujudan dari pergeseran sistem 

pemerintahan yaitu sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi.   Adanya 

penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 

peran  masyarakat.  Di  samping  itu  daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan 

daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 

(Kainde, 2013). 

Reformasi pada aparatur pemerintah telah menuntut diwujudkannya 

akuntabilitas   instansi   pemerintah   yang   merupakan   perwujudan   kewajiban 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Otonomi daerah 

merupakan salah satu contoh dari reformasi pemerintah dalam menunjang 

perkembangan dari setiap daerah/wilayah yang ada di Indonesia (Adisasmita, 

2011) 
 

Selanjutnaya menurut Mahmudi (2010), Pengelolaan keuangan daerah 

merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan 

ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 

memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan Undang-Undang nomor 22
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tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang- Undang nomor 25 tahun 

 

1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, telah membawa 

perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Desakan untuk 

membentuk daerah otonom baru pun terus bergulir seiring dengan di 

berlakukannya Undang-Undang tersebut. Namun berselang empat tahun, 

Undang-Undang   nomor   22   tahun   1999   dan   Undang-Undang   nomor   25 

mengalami perubahan yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang nomor 

32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas 

kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah 

keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target 

penggunaan anggaran. 

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun 

arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolahan 

sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki daerah tersebut (Halim, 2007). Alat untuk melaksanakan 

manajemen  keuangan  daerah  yaitu  tata  usaha  daerah  yang  terdiri dari  tata 

usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan 

akuntansi keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang 

menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya 

dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis 

sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi- 

potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho, 2012). 

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian 

daerah  adalah  dengan  mengoptimalkan  potensi  pendapatan  daerah  yaitu 

dengan  memberikan  proporsi  alokasi  belanja  modal  yang  lebih  tinggi  pada 

sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012). Supadmi dan Sugiarthi 

(2014) Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam 

pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif  

lebih  dari  satu  periode  akuntansi  (Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2010). Selanjutnya menurut Darwanto & Yustikasari (2007) 

menyatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah  

untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik  adalah  dengan  melakukan
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pergeseran pada komposisi belanja. Alexiou (2009) menyatakan bahwa belanja 

modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Menurut, Felix (2012) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah semestinya 

dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan belanja rutin 

yang relatif kurang produktif. Peningkatan anggaran modal akan menyebabkan 

peningkatan belanja modal pada infrastruktur. Solikin (2007) menyatakan belum 

terorientasinya pengelolaan belanja modal pada publik  menyebabkan alokasi 

belanja modal tidak terlaksana sepenuhnya bagi pemenuhan kesejahteraan 

publik. 

Menurut (Halim: 2012), Ciri utama suatu daerah yang mampu 

melaksanakan  otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah 

harus memiliki   kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 

keuangan,  mengelola     dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup 

memadai untuk membiayai    penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) 

ketergantungan kepada bantuan pusat    harus seminimal mungkin, agar 

Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  menjadi     bagian  sumber  keuangan 

terbesar sehingga  peranan pemerintah daerah menjadi   lebih besar. Namun 

pada kenyataannya, sudah lima belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, 

saat  ini  kemampuan  keuangan  beberapa  pemerintah  daerah  masih  sangat 

tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. 
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Grafik diatas kita dapat melihat kinerja keuangan dari setiap pemerintah 

daerah dan kota di provinsi Maluku Utara. Kita dapat melihat kemampuan 

keuangan dari rasio kemandirian. Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halmahera 

Barat memiliki kemampuan keuangan yang rendah dimana kedua kebupaten 

tersebut masih tergantung terhadap pemerintah pusat. Dilihat dari rasio efisiensi 

kabupaten dan kota di provinsi maluku utara masuk ke kriteria belum efesien, 

karena  semakin  rendah  nilai  rasio  ini  maka  semakin  efisien,  pada  rasio 

efektivitas nilai tertinggi yaitu pada kota Tidore kepulauan. 

Harapan terhadap pelaksanaan otonomi dan kebijakan desentralisasi di 

Indonesia dimana dapat pemerataan laju pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan pada setiap daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah 

yang disesuaikan. Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada 

daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut 

sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan 

daerah. Dalam era desentralisasi atau penyerahan wewenang  dari  pemerintah  

pusat  kepada  pemerintah  daerah  maka pembangunan daerah diserahkan 

kepada pemerintah daerah. 

Pembangunan   fiskal   adalah   salah   satu   wujud   upaya   peningkatan 

pelayanan publik pemerintah daerah. Pembangunan daerah dapat berupa 

pembangunan fiskal yaitu pembangunan fisik meningkatkan sarana prasarana dan 

infrastruktur suatu daerah. Pembangunan fisik tidak dapat dilaksanakan jika 

perencanaanya tidak dimasukkan pada rencana keuangan pemerintah yaitu 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaaan pembangunan 

dimasukkan pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal 

dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian 

belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan peran penganggaran 

sangatlah signifikan. 

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap 

yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan 

berkembang pesat pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian 

daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Tersedianya 

infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efesien dan efektifitas 

diberbagai sektor, produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi
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dan  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  akan 

 

mempengaruhi pendapatan perkapita. 
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Sumber: BPKAD Provinsi Malut, 2021 

 

Berdasarkan data diatas, secara tidak langsung terjadi peningkatan 

Belanja  Modal provinsi Maluku  Utara dari tahun  2015- 2019,  Belanja  Modal 

provinsi Maluku Utara selama lima tahun mengalami peningkatan. Kinerja 

keuangan dipengaruhi oleh komponen yang terdapat dalam  laporan realisasi 

APBD yang salah satunya belanja Modal. pada tahun 2019 Belanja modal provinsi 

maluku utara meningkat sebesar Rp. 671.267.235.413,26. 

Belanja modal merupakan salah satu belanja pemerintah yang menjadi 

perhatian khusus pemerintah, fenomena yang terjadi seperti yang dikutip dari 

Investor  Daily  Indonesia  pada  Selasa,  2  Januari  2018.  Penyerapan  Belanja 

Modal APBN 2017 Capai 92,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan penyerapan belanja modal dalam APBN-P 2017 sebesar Rp208,4 

triliun atau 92,8% dari target merupakan yang tertinggi sejak 2014. Menteri 

Keuangan Sri Mulyani beranggapan jika hal tersebut merupakan hal yang paling 

positif ketika belanja modal meningkat dan menjadi tertinggi tiga tahun terakhir. 

Menurut Mulia Andirfa (2016) dengan tersedianya infrastruktur yang baik 

dapat menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas  masyarakat 

menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan 

pertumbuhan kesejahteraan. Pertumbuhan kesejahteraan tersebut berhubungan
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dengan kinerja  keuangan, sejalan dengan  yang  dikatakan  Halim  (2012:126), 

gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui 

seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar 

mampu  membangun  daerahnya,  dan  untuk  bersaing  secara  sehat  dengan 

daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. 

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi 

modal diharapkan terjadi peningkatan kamandirian daerah dalam membiayai 

kegiatan terutama dalam hal keuangan. Menurut Halim dan Muhammad  (2014), 

menyatakan bahwa Pendapatan  Asli Daerah merupakan semua penerimaan 

daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendapatan 

daerah.  Kemampuan  daerah menggali  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  akan 

mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Dalam 

kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dimana semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil 

pula  ketergantungan  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat.  Sumber  keuangan 

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah memberi arti yang sangat penting 

bagi pemerintah daerah karena dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan 

pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan 

masyarakatnya. 

Setiap daerah memiliki potensi fiskal dan kemandirian daerah yang 

berbeda-beda. Selain itu otonomi daerah juga tidak hanya diperuntukan untuk 

Setiap daerah memiliki potensi fiskal dan kemandirian daerah yang berbeda- 

beda.  Selain  itu  otonomi daerah juga  tidak  hanya diperuntukan untuk  suatu 

provinsi namun juga suatu Kabupaten dan Kota. Pada grafik kinerja keuangan 

diatas kita dapat mengetahui bagaimana nilai kinerja keuangan yang dinilai dari 

beberapa rasio di setiap pemerintah daerah di Provinsi maluku utara memiliki 

nilai yang berbeda-beda serta kondisi yang berbeda pada setiap daerahnya. Selain 

tingkat kemampuan dan tingkat kemandirian setiap daerah berbeda, karakteristik 

setiap daerah dan pembangunan setiap daerah dan keunikan suatu daerah yang 

berbeda dari satu yang lainnya merupakan suatu alasan untuk melakukan 

penelitian yang melihat bagaimana belanja pembangunan terhadap kinerja 

keuangan pada setiap daerahnya.
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Berdasarkan dari uraian diatas maka pada penelitian ini penulis  ingin 

melihat adanya pengaruh perencanaan pembangunan fiskal atau anggaran 

belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan. Penulis ingin melihat 

adakah pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pada 

setiap  Kabupaten  dan  Kota  di Provinsi  Maluku  Utara,  karena  setiap  daerah 

memiliki karakteristik berbeda terutama mengenai kemampuan daerah yaitu 

belanja daerah serta bagaimana kondisi kinerja keuangan pada setiap pemda. 

Selain  itu  penelitian  sebelumnya  Sa’adah  (2017) menemukan  belanja modal 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, juga menjadi tambahan 

motivasi untuk meneliti lagi mengenai belanja modal terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajar 

Nugroho (2012), Puspitasari (2015), Eka (2015). Yang membedakan dengan 

peniliti sebelumnya adalah penggunaan rasio dalam ukuran penilaian 

pertumbuhan kinerja keuangan; serta perbedaan rentan waktu penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten dan kota yang terdapat 

di Provinsi Maluku Utara. Alasan mengapa peneliti memutuskan untuk memilih 

penelitian pada pemerintah daerah yang ada di provinsi Maluku Utara adalah 

peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Maluku Utara 

secara keseluruhan mulai dari tahun 2015-2019. Provinsi Maluku Utara 

merupakan tempat dimana peneliti berdomisili, hal tersebut menjadikan peneliti 

semakin ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah  daerah pada daerah 

tersebut.   Penelitian   ini   sangat   penting   karena   menambah   pengetahuan 

mengenai pengaruh penerimaan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: 

“Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan 

Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel  Moderasi  Pada  Pemerintah 

Daerah Di Provinsi Maluku Utara”. 

1.2.     Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan  pembatasan  masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019?
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2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

daerah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019? 

3.    Apakah  belanja  modal  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  dengan 
 

Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  Variabel  Moderasi  pada  pemerintah 

daerah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019? 

1.3.     Tujuan Penelitian 
 

Dengan mengacu pada fokus penelitian yang telah diuraikan dalam 

rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis    pengaruh    belanja    modal    terhadap    kinerja    keuangan 

pemerintah daerah di provinsi maluku utara Tahun 2015-2019. 

2.    Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan 
 

pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019 
 

3. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan 

Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Moderasi pada pemerintah daerah 

di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. 

1.4.     Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 
 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah 

referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan 

sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dimasa 

yang  akan  datang  tentang  Keuangan  Daerah,  khususnya  maslah  Otonomi 

Daerah di tinjau dari peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan 

Kinerja Keuangan Daerah, serta lebih efesien dan efektivitas pengelolaan kinerja 

keuangan pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara.
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1.4.2.  Manfaat Praktis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahan pertimbangan 

yang berharga kepada pemerintah Kabuapaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 

dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan keuanagan daerah yang berkaitan 

dengan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
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