
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Landasan Teori 

2.1.1    Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam 

pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya 

yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. 

Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan 

sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan 

sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana 

desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. 

Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting 

dilakukan terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan yang 

memerlukan prioritas utama agar pengelolaan keuangan yang baik dapat 

dilakukan. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan 

sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat luas (Bastian & Soepriyanto, 2003).  

Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah 

adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri 

mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian 

(desentralisasi). Di pihak lain, keadaan di luar negeri menunjukan semakin 

maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing 



pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai 

melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Peningkatan kemandirian 

pemerintahan daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah 

(Halim & Kusufi, 2012).  

2.1.2  Akuntansi Pemerintahan 

Halim & Kusufi (2012) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan 

adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif 

terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan 

keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas 

berbagai alternatif arah tindakan. Sedangkan menurut Bahtiar Arif dkk (2009) 

mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa 

untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses 

pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan 

pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. 

2.1.2.1  Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan 

Organisasi nonprofit dalam beberapa hal mempunyai kesamaan bila 

dibandingkan dengan organisasi komersial, kesamaan tersebut diantaranya adalah 

kedua jenis organisasi tersebut memerlukan analisis biaya dan pengendalian biaya 

guna menetapkan bahwa sumber daya yang langka tersebut telah digunakan 

secara efisien dan efektif, kedua jenis organisasi tersebut menghasilkan produk 

yang sama seperti pemerintah maupun perusahaan komersial yang keduanya dapat 



mengelola sistem transportasi, listrik dan sebagainya. Menurut Mardiasmo (2007) 

yang membedakan kedua jenis organisasi ini diantaranya : 

a. Tujuan organisasi 

Pada sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada 

sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba 

tetapi pemberian pelayanan publik (public service), seperti : pendidikan, 

kesehatan masyarakat, keamanan,  penegakan hukum, transportasi publik, dan 

penyediaan barang kebutuhan publik. 

b. Sumber pembiayaan 

Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, laba 

perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan 

obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. 

c. Pola pertanggungjawaban 

Pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan dan 

kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen 

bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan 

organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal 

dari masyarakat. 



d. Struktur organisasi 

Struktur organisasi pada sektor publik besifat birokratis, kaku, dan hierarkis, 

sedangkan pada sektor swasta lebih fleksibel. Pada organisasi sektor publik 

terdapat pengaruh politik yang sangat tinggi.  

e. Karakteristik anggaran 

Pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat 

secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai 

rahasia negara.  

f. Stakeholder yang dipengaruhi

Pada sektor publik stakeholder yang dipengaruhi diantaranya, masyarakat 

pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, lembaga negara (MPR, 

DPR/DPRD,dsb.), manajer publik (gubernur, bupati), pegawai pemerintah. 

g. Sistem akuntansi yang digunakan 

Pada sektor publik menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. 

Akuntansi Pemerintahan mempunyai 4 (empat) pilar utama dalam ruang 

lingkupnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Manajemen 

Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, 

birokrasi yang berlebihan, pemerintah yang besar dan nasionalisasi. Jadi 

sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen Negara. 

Bidang manajemen merupakan bidang akuntansi sektor publik yang 

mengupas akuntansi dari sisi internal organisasi.  



2. Akuntansi 

Akuntansi tidak hanya sekedar melakukan pembukuan pencatatan transaksi 

saja, tetapi juga merupakan wahana pelayanan jasa yang berfungsi 

mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi 

pemakai laporan keuangan.  

3. Pembelanjaan 

Pemerintahan sebagai salah satu organisasi sektor publik mempunyai 

pengaruh besar pada kebijakan kegiatan bisnis yang dijalankan organisasi 

seperti kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan 

investasi, kebijakan industri, dan lain sebagainya. Jadi investasi merupakan 

unsur yang penting dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah.  

4. Audit 

Organisasi audit sektor publik adalah organisasi sektor publik yang 

mempunyai rincian tugas untuk melakukan pemeriksaan praktek keuangan 

dan kepatuhan hukum/prosedur dari berbagai organisasi sektor publik. 

Bidang audit merupakan bidang yang dikembangkan sebagai prasarana 

pengendalian. Di sektor publik bidang audit lebih ditujukan untuk 

mengembangkan alat verifikasi dan pengendalian. Untuk itu bidang-bidang 

yang terkait dengan akuntansi sektor publik dari sudut pandang audit meliputi 

organisasi audit, program audit dan penilaian kinerja. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Renyowijoyo (2008) akuntansi 

sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan 

akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang 



lebih luas dan komplek dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara 

kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi pemerintahan dan 

organisasi nonlaba nonpemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-

badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja 

pemerintah), sedangkan organisasi non laba non pemerintahan meliputi organisasi 

sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, serta organisasi-

organisasi nonpemerintahan lainnya (yayasan, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya). 

Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat, 

Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah), harus mengikuti Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam UU no 17 Tahun 2003, 

sedangkan unit-unit pemerintahan yang bergerak dibidang bisnis 

(BUMN/BUMD) harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang 

dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia. Sementara organisasi publik non 

pemerintahan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Gambar 2.1  
Sumber utama akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan untuk 
usaha Bisnis (komersial), Pemerintahan dan Organisasi Nonlaba 



2.1.2.2  Tujuan Akuntansi Pemerintahan 

Sasaran pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik 

berbeda dengan organisasi bisnis. Adapun pemerintah memiliki tujuan secara 

umum untuk menyejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, rakyat 

membuat aturan umum yang harus dipenuhi pemerintah berupa konsitusi atau 

Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlakuan 

akuntansi pada akuntansi pemerintah atau sektor publik pada umumnya berbeda 

dengan akuntansi bisnis, selain itu pengukuran kinerja antara akuntansi 

pemerintah dan akuntansi bisnis berbeda.  

Meskipun tujuan kedua jenis organisasi diatas berbeda, tujuan akuntansi 

pemerintahan dan akuntansi bisnis pada hakikatnya adalah sama, yaitu 

memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan 

organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal 

Lembaga Akuntansi Keuangan 
(Komite SAP dan IAI) 

Standar Akuntansi 
Pemerintahan 

Organisasi 
Bisnis 

Komersial 
(Profit 
motif) 

Standar Akuntansi 
Keuangan 

Organisasi 
Nonlaba 

Nonpemer
intahan 

Organisasi 
Bisnis 

Komersial 
Pemerintahan 
(Profit motif) 

Organisasi 
Nonlaba 

Pemerintah 
Pusat dan 
Instansi 

Organisasi 
Nonlaba 

Pemerintah 
Daerah 



tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. 

Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis memiliki tujuan 

secara khusus seperti akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan (Bahtiar dkk, 

2009). 

Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan 

penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan 

utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat 

menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaian suatu laporan 

keuangan.  

Selain tujuan akuntabilitas, akuntansi pemerintah menyediakan informasi 

keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Akuntansi 

pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa 

penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan 

kegiatan pembangunan dan pengadilan atas kegiatan tersebut dalam rangka 

pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, 

dan ekonomis.  

Akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya 

pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat 

pemeriksa. Negara Indonesia memiliki suatu badan pemeriksa eksternal 

pemerintah, yaitu BPK-RI untuk melakukan pengawasan atas akuntabilitas 

keuangan negara, yang terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum (general 



audit), pemeriksaan ketaatan (complience audit), dan pemeriksaan operasional 

atau manajerial (management audit).  

Tujuan Akuntansi Sektor Publik terkait dengan 3 (tiga) hal pokok, yaitu: 

Penyediaan Informasi, Pengendalian Manajemen, dan Akuntabilitas. Informasi 

akuntansi yang dihasilkan digunakan dalam proses pengendalian manajemen 

mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi 

kinerja dan pelaporan kinerja. Pada tahap akhir proses pengendalian manajemen, 

akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan publik berupa laporan 

surplus/defisit pada pemerintahan, laporan laba/rugi dan aliran kas 

BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana dan 

neraca.  

2.1.3  Konsep Anggaran Pemerintah 

Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah 

alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses 

penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan 

strategik selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan 

perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam 

anggaran sektor publik adalah aspek perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas. 

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari 

pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka 

dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja 

terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks 



kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam 

hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001). Menurut Halim 

(2004) menyebutkan bahwa penyusunan anggaran harus memenuhi prinsip-

prinsip yang diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin 

anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, dan format 

anggaran.  

Strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah 

penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk 

meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja 

modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, 

kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari 

pembangunan daerah (Abimanyu, 2005).  

2.1.3.1   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

tahun 2010 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara 

dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka 

mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, 



adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (IKAPI, 2010). 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah terjadi 

berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang 

berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada 

pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN. Dalam rangka pelaksanaan 

APBN, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, 

belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan 

anggaran, agar menjadi realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-

sasaran pembangunan ekonomi, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi 

nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan 

kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi 

kemiskinan, disamping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program 

pembangunan nasional (IKAPI, 2010).  

2.1.3.2   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menerangakan bahwa: 

“Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”. 



Sedangkan menurut Halim & Kusufi (2012) tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu 
anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana 
kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber 
penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya 
sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya 
yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan 
dilaksanakan, jenis kegiatan yang dituangkan dalam bentuk angka, 
periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.” 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan 

pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 

pecapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau output yang 

ditetapkan. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD 

menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai 

pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar 

pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya suatu komponen kegiatan yang 

bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai 

belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. 

Mardiasmo (2007) mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari 

pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan 

keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau APBD merupakan 

instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah,menduduki posisi sentral 

dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. 



Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya 

pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran 

standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktifitas pada 

berbagai unit kerja. 

2.1.3.2.1 Struktur APBD 

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Halim & 

Kusufi (2012) yaitu: 

“Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Belanja digolongkan menjadi 4 yaitu belanja aparatur daerah, belanja 
pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja 
tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori 
yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan 
belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokan 
menjadi 3 yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan 
pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokan menurut 
sumber-sumber pembiayaan yaitu: sumber penerimaan daerah dan 
sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan 
daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan 
obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan dan transfer dari 
dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah adalah 
pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, 
transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.”  

Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 

bahwa: 

 “Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 1. Pendapatan 
Daerah, 2. Belanja Daerah, dan 3. Pembiayaan Daerah”.  

1. Pendapatan Daerah terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah 



b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

2. Belanja Daerah terdiri atas : 

a. Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

3. Pembiayaan Daerah terdiri atas : 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan 

2.1.4    Hubungan Keuangan Pusat – Daerah 

Pendapat Mardiasmo (2007) keuangan negara merupakan bagian dari 

ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah didalam 

bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya serta 

pengaruhnya didalam perekonomian. Tujuan suatu kerangka hubungan keuangan 

pusat-daerah adalah untuk menjelaskan tiga hal pokok, yaitu pembagian 

kekuasaan tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan 

sumber dan dana pemerintahan, yakni pembagian yang sesuai dengan pola umum 

desentralisasi, pembagian yang mendanai dari sumber-sumber dana secara 

keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah negara, dan distribusi pengeluaran pemerintah secara merata 

diantara daerah satu dan daerah lainnya. 



Berdasarkan Pasal 15 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah dijelasakan sebagai berikut : 

1) Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintahan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan (5) meliputi : 

a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. 

b. pengalokasaian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah. 

c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepeda perintahan daerah. 

2) Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan (5) meliputi : 

a. bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan 

pemerintahan kabupaten/kota. 

b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. 

c. pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah. 

d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah. 

3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

2.1.5    Pendapatan Asli Daerah 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim & Kusufi 

(2012) yaitu: 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah 
dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi 



daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah 
yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah.” 

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan 

PAD adalah:  

“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.” 

PAD tersebut dapat bersumber dari: 

1. Pajak Daerah 

Ialah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut sesuai 

peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran 

daerah sebagai badan hukum  publik. Jenis-jenis pajak daerah untuk Provinsi dan 

kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tersebut disebutkan : 

Pasal 2: 

a.  Jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari: 

 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air 

 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air 

 Pajak Bahan Kendaraan Bermotor 

 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan  

b.  Jenis Pajak Kabupaten/ Kota yang terdiri dari: 

 Pajak hotel 

 Pajak restoran 

 Pajak hiburan, 



 Pajak reklame, 

 Pajak penerangan jalan, 

 Pajak pengambilan bahan galian golongan C, 

 Pajak parkir 

2.    Retribusi Daerah ; 

Yakni pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena 

mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan 

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. 

Menurut Halim (2004), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang 

berasal dari retribusi daerah”. Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota 

meliputi objek pendapatan berikut: 

a) Retribusi pelayanan kesehatan, 

b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, 

c) Retribusi pergantian biaya cetak KTP, 

d) Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil, 

e) Retribusi pelayanan pemakaman, 

f) Retribusi pelayanan pengabuan mayat, 

g) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, 

h) Retribusi pelayanan pasar, 

i) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, 

j) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 

k) Retribusi penggantian biaya cetak peta, 

l) Retribusi pengujian kapal perikanan, 



m) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, 

n) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, 

o) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan, 

p) Retribusi jasa usaha terminal, 

q) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, 

r) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa, 

s) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus, 

t) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan, 

u) Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal, 

v) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, 

w) Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air, 

x) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, 

y) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, 

z) Retribusi izin mendirikan bangunan, 

aa) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, 

bb)  Retribusi izin gangguan, 

cc)   Retribusi izin trayek. (Halim, 2004). 

3.    Perusahaan Daerah 

Dalam hal ini laba perusahaan daerah diharapkan dapat menjadi  sumber 

pemasukan bagi daerah. Maka dari itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan 

perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip 

ekonomi secara umum, yakni efisiensi. 

4.    Lain-lain PAD yang Sah 



Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Lain-

lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi 

daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lain-lain PAD yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004, meliputi: 

a)     hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b)     jasa giro 

c)     pendapatan bunga 

d)    keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

e)  komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

2.1.6    Dana Alokasi Umum 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan bahwa: 

“Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk 
membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi.” 

Dalam pengaturan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 

1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke Kabupaten dan 

Kota yang disebut dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana 

Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang 

diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan 

antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula 

berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa 



daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah 

kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan 

kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia 

(Kuncoro, 2004).  

Kebijakan Dana Alokasi Umum merupakan instrumen penyeimbang 

fiskal antar daerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan 

kemampuan fiskal yang sama (horizontal fiscal imbalance). DAU sebagai bagian 

dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) 

berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta 

memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah. Bagi 

daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), DAU merupakan sumber 

pendapatan penting guna mendukung operasional pemerintah sehari-hari serta 

sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU disamping untuk 

mendukung sumber penerimaan daerah juga sebagai pemerataan kemampuan 

keuangan pemerintah daerah (Saragih, 2003). 

2.1.7    Belanja Modal 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

pasal 53 ayat (1): 

“Belanja Modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 huruf c 
digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap 
lainnya.” 



Sedangkan menurut Halim (2004) pengertian Belanja Modal yaitu: 

“Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 
melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan 
daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 
seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi 
Umum.” 

Kementrian Keuangan (2012) telah menjelaskan pengertian Belanja 

Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa: 

“Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang 
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di 
dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 
mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan 
kapasitas dan kualitas aset.” 

Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) 

kategori utama, yaitu: 

1 .   Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, 

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan 

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

2.    Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas 

peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih 

dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam 

kondisi siap pakai. 



3.    Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

4.    Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan 

pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam 

kondisi siap pakai. 

5.    Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan 

serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke 

dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah 

belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang 

purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, 

dan jurnal ilmiah.    



2.2  Review Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 
(tahun) 

Judul Metode 
Penelitian 

Hasil Sama/Beda 
dengan 
Penelitian 
Sekakang 

1 Mawarni, 
Daranis, 
Syurkiy 
Abdullah 
(2013). 

Pengaruh 
PAD dan 
DAU 
terhadap 
Belanja 
Modal serta 
dampaknya 
terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
Daerah pada 
Kab/Kota di 
Aceh. 

Metode 
yang 
digunakan 
adalah 
metode 
analisis jalur 
(Perluasan 
dari analisis 
regresi linier 
berganda). 

Secara 
simultan PAD 
dan DAU 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
belanja modal 
pada 
kabupaten/kota 
di Provinsi 
Aceh. 
Sedangkan 
secara parsial 
PAD 
berpengaruh 
positif 
sementara 
DAU 
berpengaruh 
negatif 
terhadap 
belanja modal 
pada 
kabupaten/kota 
di Provinsi 
Aceh.  

Beda 
dengan 
penelitian 
sekarang 
adalah 
bedanya 
tempat 
penelitian 
dan 
variabel Y. 
Dalam 
penelitian 
tersebut 
terdapat 2 
variable Y 
sedangkan 
yang akan 
di teliti 
hanya 1 
variable Y. 

2 Lilis 
Setyowati & 
Yohana Kus 
Suparwati 
(2012). 

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
DAU, DAK, 
PAD terhadap 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
dengan 

Metode 
yang 
digunakan 
adalah 
metode 
analisis 
jalur. 

PAD dan DAU 
terbukti 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Indeks 
Pembangunan 
Manusia 
melalui 

Bedanya 
dengan 
penelitian 
sekarang 
adalah 
bedanya 
jumlah 
variable, 
tempat 



Pengalokasian 
Belanja 
Modal 
sebagai 
Variable 
Intervening di 
Kab/Kota 
Jawa Tengah. 

Pengalokasian 
Belanja 
Modal. 

penelitian, 
dan tahun 
penelitian. 

3 Iin Indarti & 
Sugiartiana 
(2012) 

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
(PDRB), 
PAD, DAU 
terhadap 
Pengalokasian 
Anggaran 
Belanja 
Modal di 
Kota 
Semarang 
Periode 2005-
2009.   

Metode 
yang 
digunakan 
adalah 
metode 
analisis 
regresi linier 
berganda. 

PAD tidak 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
alokasi 
anggaran 
Belanja Modal 
di Kota 
Semarang 
karena potensi 
daerah yang 
kurang 
maksimal di 
Kota 
Semarang. 
Dan DAU 
berpengaruh 
positif tapi 
tidak 
signifikan 
terhadap 
alokasi 
anggaran 
Belanja Modal 
di Kota 
Semarang 
karena dana 
transfer ini 
diperlukan 
dalam 
pembangunan 
daerah. 

Bedanya 
dengan 
penelitian 
sekarang 
adalah 
jumlah 
variable X 
dan tempat 
penelitian. 



4 Darwanto & 
Yulia 
Yustikasari 

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi, 
PAD, dan 
DAU 
terhadap 
Pengalokasian 
Anggaran 
Belanja 
Modal.  

Metode 
yang 
digunakan 
adalah 
metode 
analisis 
regresi linier 
berganda. 

PAD dan DAU 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
Belanja 
Modal. 

Bedanya 
dengan 
penelitian 
sekarang 
adalah 
jumlah 
variable X 
dan tempat 
penelitian. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Mardiasmo (2007) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses 

atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan 

salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan 

publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan 

potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Menurut Undang-Undang No 17 

tahun 2003 APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Departemen Keuangan, 2003). 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 

(APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi 

informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa 

yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, 

dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran (Mardiasmo, 2007).  



Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa 

pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada 

pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Departemen Keuangan, 2004). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan 

bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan, 

pinjaman daerah, dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan 

untuk mendukung PAD. PAD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil BUMD dan pengolahan kekayaan daerah, serta pendapatan lain 

(Baldric & Bonni, 2001). 

PP No 58 tahun 2005, menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam 

menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang 

diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali 

PAD yang sebesar-besarnya (Departemen Keuangan, 2005).  

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya 

kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber -

sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik dkk, 2002).  



PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa DAU 

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan 

untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarannya ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam 

APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan 

sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota 

(Departemen Keuangan, 2005). 

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada 

daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Seperti kita ketahui bahwa daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak memiliki 

kekayaan sumber daya, khususnya alam, yang sama antara satu dengan lainnya. 

Dengan adanya DAU, daerah yang minus sumber daya alam akan terbantu sebab 

daerah ini akan menerima subsidi dari daerah yang sumber daya alamnya kaya 

(Baldric & Bonni, 2001).  

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan 

Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran 

anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta 

melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan 



pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-

hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.  

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama 

ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang 

produktif (Departemen Keuangan, 2007). 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Belanja modal termasuk, belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja 

modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja 

aset tetap lainnya; belanja aset lainnya (Halim & Kusufi, 2012). 



Gambar 2.2 
Skema Kerangka Pemikiran 

Transfer Dana Perimbangan 

Keterangan :                              =   Hubungan yang diteliti 

                                                             =   Hubungan yang tidak diteliti 

2.4    Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya 

dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 

Dana Alokasi 
Umum

Dana Alokasi 
Khusus

Dana Bagi 
Hasil

PAD Pendapatan Lain-lain 
yang Sah

Pendapatan Daerah 

Belanja Modal 



H1 = Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap 

Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota tahun 2008-2012 secara 

simultan.  

H2 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada 

Kabupaten dan Kota tahun 2008-2012. 

H3  = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten 

dan Kota tahun 2008-2012. 


