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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah) menyebutkan bahwa pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

"Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem Negara Kesatuan
RepublikIndonesia."

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah) menyebutkan bahwa pengertian daerah otonom adalah sebagai berikut :

"Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalahkesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-bataswilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatdalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada

pemerintah daerah secara proporsional dan pemanfaatan sumberdaya nasional

yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Adisasmita,

2011:3).
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2.1.2 Arah Kebijakan Otonomi Daerah

Menurut Adisasmita (2011:119) menyebutkan bahwa arah kebijakan

peningkatan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab

2. Melakukan pengkajian atau kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah

provinsi, kabupaten/kota dan desa

3. Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil

dengan mengutamakan kepentingan daerah yang luas melalui

desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya; serta

4. Memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka melaksanakan

fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggung jawab.

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu meningkatkan daerah

bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.Hal tersebut demi

terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan

(Siregar, 2004:291). Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan

akan memercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga

menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia (Syaukani

dkk, 2009:217).
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2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

menyatakan bahwa pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

adalah sebagai berikut :

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa

pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai

berikut :

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah."

Menurut Yani (2008:369) menyatakan bahwa pengertian anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

"Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah."

Menurut Halim dan Kusufi (2012:21) menyatakan bahwa pengertian

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah sebagai berikut :

"APBD didefiniskan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah
daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya
guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu
tahun anggaran serta menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber
penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran."
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas bahwa anggaran pendapatan

dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

2.1.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa fungsi anggaran pendapatan dan

belanja daerah adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan

belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian.
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5) Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan

6) Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti harus menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian.

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran

daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara/daerah sebagaimana

bunyi penjelasan dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, yaitu sebagai berikut :

1. Kesatuan

Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

disajikan dalam satu dokumen anggaran.

2. Universalitas

Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara

utuh dalam dokumen anggaran.

3. Tahunan

Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.

4. Spesialitas

Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara

jelas peruntukannya.
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5. Akrual

Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk

pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran

untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum

dibayar atau belum diterima pada kas.

6. Kas

Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat

terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ ke kas daerah.

2.1.3.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa anggaran pendapatan

dan belanja daerah terdiri dari :

1. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas :

1) Pajak Daerah

2) Retribusi Daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri atas :

1) Transfer pemerintah pusat

Transfer pemerintah pusat terdiri atas :

a) Dana Perimbangan
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 Dana Bagi Hasil

 Dana Alokasi Umum

 Dana Alokasi Khusus

b) Dana Otonomi Khusus

c) Dana Keistimewaan

d) Dana Desa

2) Transfer Antar-Daerah

Transfer antar-daerah terdiri atas :

a) Pendapatan Bagi Hasil

b) Bantuan Keuangan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Sumber belanja daerah terdiri atas:

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi adalah

pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk

melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat

yaitu sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Belanja Modal

d. Bunga

e. Subsidi

f. Hibah

g. Bantuan Sosial
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h. Belanja Lain-Lain.

Sedangkan klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah yaitu sebagai

berikut :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Belanja Modal

d. Bunga

e. Subsidi

f. Hibah

g. Bantuan Sosial

h. Belanja Tak Terduga

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Alokasi Belanja Modal

Menurut Sitompul (1968:4) menyebutkan bahwa pengertian alokasi adalah

sebagai berikut :

"Alokasi adalah suatu kegiatan yang meliputi penyediaan berebagai jasa
pemerintah untuk masyarakat dan dengan demikian menyertakan alokasi
sumber-sumber daya kedalam produksi daripada jasa-jasa ini dan
bukannya ke dalam keluaran sektor swasta."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2017) menyebutkan

bahwa pengertian alokasi adalah sebagai berikut :

"Alokasi adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk

suatu keperluan."
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan menyebutkan bahwa pengertian belanja modal adalah sebagai

berikut :

"Belanja modal adalah 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."

Menurut Mardiasmo (2009:67) menyebutkan bahwa pengertian belanja

modal adalah sebagai berikut :

"Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun

anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya

meningkatkan biaya pemeliharaan."

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) menyebutkan bahwa pengertian

belanja modal adalah sebagai berikut :

“Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang

memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi."

Menurut Rasdianto (2013:121) menyebutkan bahwa pengertian belanja

modal adalah sebagai berikut :

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai
aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan
aset sampai aset tersebut siap digunakan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

alokasi belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dialolasikan untuk

perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan selanjutnya akan
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menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok

belanja administrasi umum.

2.1.4.2 Jenis Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) menyebutkan bahwa jenis belanja

modal adalah sebagai berikut :

1. Belanja tanah

2. Belanja peralatan dan mesin

3. Belanja modal gedung dan bangunan

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

5. Belanja aset tetap lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan menyebutkan bahwa jenis belanja modaladalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/

penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, perataan,

pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah dan pengeluaran-

pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan

hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti

rugi tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah biaya yang digunakan untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang

dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk

digunakan.Dalam jumlah belanja ini termasuk biaya untuk penambahan,

penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan
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diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya

pendukung yang diperlukan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah jumlah biaya yang digunakan

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dalam rangka kegiatan

pembangunan gedung yang persentasenya mengikuti Keputusan Direktur

Jenderal Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya untuk pengembalian

penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan prasejarah dan sarana

yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk

jaringan air bersih), jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan

telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan

sarana fisik distribusi instalasi.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk

perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang

tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, dan irigasi)

dan belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal ini antara

lain: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang

kesenian(art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang

museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.
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2.1.4.3 Pengukuran Belanja Modal

Belanja modaldalam peneliti diukur dengan menggunakan rasio

pertumbuhan. Adapun rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur

belanja modal menurut Halim (2007:128) adalah sebagai berikut :

Rasio Pertumbuhan BM = BMt- BMt-1x 100%

BMt-1

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prasetyo (2009:237) menyebutkan bahwa pengertian

pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

"Pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat

diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan

nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun."

Menurut Arsyad (2010:12) menyebutkan bahwa pengertian pertumbuhan

ekonomi adalah sebagai berikut :

"Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa
memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat
pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi
atau tidak."

Menurut Sukirno (2011:9) menyebutkan bahwa pengertian pertumbuhan

ekonomi adalah sebagai berikut :

"Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan

dalam masyarakat bertambah."
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk domestik

bruto riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi

pertumbuhan output riil.

2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (2010:270) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi

dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu sebagai berikut :

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah seluruh investasi baru yang masuk berwujud

tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumber daya manusia, akan terjadi bila

ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan selanjutnya

dinvestasikan yang bertujuan untuk memperbesar output pada masa yang

akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumber daya baru dan

meningkatkan sumber daya yang telah ada.

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan seluruh hal yang berkaitan dengan

peningkatan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif dalam

memacu pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan tersebut tergantung

pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan

memperkerjakan tenaga kerja secara produktif.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi adalah faktor yang paling penting dalam pertumbuhan

ekonomi.Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi
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dipengaruhi oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang dibenahi dalam

melakukan pekerjaan tradisional.

2.1.5.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Purnastuti dan Mustikawati (2008:119) menyebutkan bahwa

produk domestik regional bruto adalah sebagai berikut :

"Produk domestik regional bruto merupakan nilai pasar semua barang dan

jasa yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah

regional."

Menurut Arifin (2007:92) menyebutkan bahwa produk domestik regional

bruto adalah sebagai berikut :

"Produk domestik regional bruto merupakan nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (region), baik ditingkat

provinsi maupun kabupaten/kota."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

produk domestik regional bruto merupakan nilai barang dan jasa yang di produksi

oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (region) yaitu provinsi,

Kabupaten/Kota.

2.1.5.4 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan

produk domestik regional bruto. Produk domestik bruto didasarkan atas dasar

harga berlaku dan harga konstan. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku

adalah produk domestik bruto total yang nilai berdasarkan harga-harga sekarang

(harga yang sedang berlaku) (Kunawaningsihdan Pracoyo, 2005:49).  Sedangkan
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produk domestik bruto atas harga konstans harus ditentukan tahun dasar terlebih

dahulu, yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga

harga-harga tetap stabil atau konstan (Arifin, 2007:97). Penilitian menggunakan

produk domestik regional bruto dengan didasarkan atas harga konstan. Produk

domestik regional bruto dapat dirumuskan sebagai berikut :

Growth = x 100%

Growth= Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

PDRBs = PDRB riil tahun sekarang

PDRBk = PDRB riil tahun kemarin

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu

meningkatkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri. Hal teserbut demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan (Siregar, 2004:291).

Pemberian otonomi daerah berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi

suatu daerah, karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk

membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang

dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pada dasarnya pertumbuhan
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ekonomi diartikan sebagai kenaikan gross domestic product (GDP) tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat

pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak

(Arsyad, 2010:12). Perbedaan karakteristik dari Kota/Kabupaten menyebabkan

terjadinya pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam. Ketidakseragaman ini

berpengaruh pada kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh, sehingga

mengakibatkan beberapa wilayah mampu mengalami pertumbuhan dengan cepat

sementara diwilayah yang lain mengalami pertumbuhan lambat. Tujuan utama

daripertumbuhan ekonomi adalah ingin melihat apakah kondisi perekonomian

semakin membaik (Rahardja dan Manurung, 2008:131).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah

diantaranya alokasi belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa belanja

modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset  tetap dan aset lainnya

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

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

peralatan, aset tak berwujud. Alokasi belanja modal pada pada setiap daerah yang

dijabarkan dalam APBD sebagai investasi sektor publik sangat diperlukan, karena

di samping memberikan efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat

melalui implementasi program-program padat karya, juga secara tidak langsung

melalui pengembangan aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan (Pressman,

2006;Sabir, 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud

membuat suatu bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikrian peneliti

yaitu sebagai berikut :
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Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai aset tetap

dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut

siap digunakan (Erlina dan Rasdianto, 2013:121). Belanja modal antara lain

meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan,

aset tak berwujud.Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhandaerah

Otonomi Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014
(Pemerintahan Daerah)

UUNomor 33 Tahun 2004
(Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah)

Terciptanya efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pembangunan Daerah

Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi
Daerah
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akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugaspemerintahan

maupun untuk kualtas pelayanan publik (Krismayana, 2013).

Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat

pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk

(Putro, 2010). Infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan

akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Putro, 2010).Alokasi belanja modal

pada pada setiap daerah yang dijabarkan dalam APBD sebagai investasi sektor

publik sangat diperlukan, karena di samping memberikan efek langsung pada

peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi program-program

padat karya, juga secara tidak langsung melalui pengembangan aktivitas usaha

ekonomi bagi perusahaan (Pressman, 2006; Sabir, 2015). Ketersediaan sejumlah

infrastruktur di daerah akan mendorong berkembangnya investasi swasta sehingga

membuka lapangan pekejaan yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Proses yang belangsung dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah selalu

didorong untuk senantiasa meningkatkan alokasi belanja modalnya dalam APBD

(Sabir, 2015).

Melalui alokasi belanja modal tersebut akan menciptakan lapangan

pekerjaan untuk masyarakat melalui program kegiatan pembangunan yang

diimplementasikan setiap tahunnya. Seperti melalui pembangunan infrastruktur

perdesaan dan perkotaan yang bersifat padat karya. Selain itu, dengan

pembangunan infrastruktur ekonomi, akan mendorong aktivitas ekonomi secara

luas yang diharapkan dapat mendatangkan investasi swasta., sehingga akan

meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa pada berbagai aktivitas
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kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi

daerah (Sabir, 2015). Jadi semakin tinggi pengalokasian belanja modal, maka

akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas,

maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut :

Ho: Alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ha : Alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.


