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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Keuangan daerah  

Definisi keuangan daerah menurut penjelasan umum Undang-undang No. 

32 Tahun 2004 Pasal 156 ayat 1: 

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang 

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan 

barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” 

Sedangkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

disebutkan bahwa: 

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” 

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara 

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian 

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada 

Undang-Undang  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan 

pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan 

yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah 

menjadi sumber keuangan daerah. 

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara 

lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan 

urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan 

mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi 

hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana 
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perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan 

sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. 

Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan 

prinsip “uang mengikuti fungsi” Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara 

efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan 

perundang-undangan. (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 23). 

 

2.2  Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 

Perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dengan 

diimplementasikannya sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada 

daerah otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat luas.  

Menurut Suparmoko (2002:18), otonomi daerah yaitu: 

“Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat.” 

Otonomi daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 yaitu: 

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”  

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 

b. Memilih pimpinan daerah; 

c. Mengelola aparatur daerah; 

d. Mengelola kekayaan daerah; 

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
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f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya yang berada di daerah; 

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-

undangan. 

 

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial; 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 

k. Melestarikan lingkungan hidup; 

l. Mengelola administrasi kependudukan; 

m. Melestarikan nilai sosial budaya; 

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Desentralisasi fiskal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu: 

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” 
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Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, menuntut pemerintah daerah 

untuk lebih mandiri dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya 

masing-masing. Menurut Suparmoko (2002: 16), tujuan kebijakan desentralisasi 

adalah: 

a) Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah 

b) Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari 

pemerintah pusat 

c) Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing 

daerah.  

Menurut Mardiasmo (2002: 25), secara teoretis desentralisasi ini 

diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong 

peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, 

serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh 

daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-

masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui 

pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang 

paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.  

Selain itu, otonomi dan desentralisasi fiskal juga memunculkan istilah 

perimbangan keuangan, yaitu pengalokasian dana yang bersumber dari APBN 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan maksud untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-

pemerintah daerah. 

 

2.3  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan 

penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk 

satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan 

terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang 

(Suparmoko, 2002: 26).  
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Menurut Deddi Nordiawan (2006 : 88), APBD merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 

33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17) sebagai berikut : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.” 

APBD dalam Pasal 179 UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, 

disebutkan bahwa: 

“APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 

1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember.” 

 

2.3.1 Proses Penyusunan dan Penetapan APBD 

Untuk menyusun APBD, pemerintah harus terlebih dahulu menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 

menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 

SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja 

Pemerintah. Selanjutnya kepala daerah meyusun rancangan kebijakan umum 

APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan 

Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Rancangan kebijakan umum APBD yang 

telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD (KUA). 

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, selanjutnya 

pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara). Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun 

kepada DPRD untuk dibahas. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya 

disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Kebijakan umum APBD 
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dan PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota 

Kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.  

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, tim anggaran pemerintah 

daerah menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagi acuan SKPD dalam menyusun 

RKA-SKPD. Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala 

SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD 

disampikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah untuk dibahas lebih lanjut 

oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Jika hasil pembahasan RKA-SKPD 

terdapat ketidaksesuaian maka SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD 

yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan 

rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda tentang 

APBD yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan kepada kepala daerah. 

Selanjutnya Raperda tentang APBD ini disampaikan kepada DPRD untuk dibahas 

lebih lanjut. Setelah mendapat persetujuan DPRD, Raperda APBD diserahkan 

kepada Gubernur / Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah melewati 

tahapan eveluasi dapat dilakukan penetapan RAPBD menjadi APBD yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) (Deddi Nordiawan, 2006). 

 

2.3.2  Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, struktur anggaran belanja dan pendapatan daerah terdiri dari pendapatan, 

belanja dan pembiayaan. 

Pendapatan Daerah 

Menurut Gade (1993:120), Pendapatan, yaitu: 

 “Pendapatan merupakan penambahan kas Pemerintah Pusat yang 

berasal dari berbagi sumber antara lain mencakup penerimaan pajak 

dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berisi dari investasi, 

penerimaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta 

hibah.” 
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Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004, Pendapatan Daerah, yaitu:  

“Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” 

Pendapatan daerah bersumber dari: 

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (UU No 33/2004). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 

a) Pendapatan pajak daerah, 

b) Pendapatan retribusi daerah, 

c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Pendapatan Transfer 

a) Transfer pemerintah pusat - Dana perimbangan, adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi (UU No 33/2004). Dana perimbangan 

berasal dari: dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak 

(sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 

b) Transfer pemerintah pusat – lainnya, berasal dari dana 

penyesuaian. 

c) Transfer pemerintah provinsi, berasal dari pendapatan bagi hasil 

pajak. 

3. Lain-lain pendapatan yang sah, berasal dari pendapatan lainnya. 

 

Belanja Daerah 

Belanja Daerah, adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

(UU No 32/2004, Pasal 1).  
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Belanja daerah terdiri dari:  

1. Belanja operasi, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, 

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 

2. Belanja modal, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. 

3. Belanja tak terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kewenangan pemerintah pusat/daerah. (PP 71/2010).   

 

Pembiayaan 

Pembiayaan, adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No 32 tahun 

2004, Pasal 1). 

1. Penerimaan pembiayaan, adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

2. Pengeluaran pembiayaan, adalah pengeluaran yang akan diterima 

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya (Permendagri 13/2006).  

 

2.3.3  Fungsi APBD 

APBD memiliki enam fungsi, yaitu: 
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1. Fungsi otorisasi, bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk 

merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa 

dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk 

dilaksanakan. 

2. Fungsi perencanaan, bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman 

bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 

3. Fungsi pengawasan, mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

4. Fungsi alokasi, mengandung makna bahwa anggaran daerah harus 

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, 

dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

perekonomian daerah. 

5. Fungsi distribusi, memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam 

penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

6. Fungsi stabilitasi, memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat 

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian daerah. 

 

2.4  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 PAD dipandang sebagai salah satu indikator dalam mengukur 

ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat, dengan melihat tinggi 

atau rendahnya proporsi PAD terhadap APBD. Semakin tinggi jumlah PAD 

dalam APBD maka menujukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah 

tersebut kepada pemerintah pusat, begitupun sebaliknya. Dengan wewenang yang 

lebih luas dalam mengelola keuangan daerah, pemeritah daerah harus lebih cermat 

dalam menggali sumber-sumber keuangan yaitu pendapatan asli daerah yang 

berasal dari masing-masing daerah tersebut. 
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Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, 

yaitu : 

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

Dalam Permendagri 13/2006 sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah diperoleh dari:  

1. Pajak daerah 

Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2003 : 98), yaitu iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.  

a) Pajak hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah 

pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.  

b) Pajak restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Objek pajak restoran 

adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran.  

c) Pajak hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaran hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang ditandai 

atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk 

penggunaan fasilitas untuk berolah raga.  

d) Pajak reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menyampaikan, memuji suatu barang atau jasa agar 

menarik perhatian umum. 

e) Pajak penerangan jalan 
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Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik 

dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, 

yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek 

penerangan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang 

tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 

daerah. Adapun yang menjadi subjek pajak penerangan jalan adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik sedangkan yang 

menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan 

yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. 

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c 

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan 

pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang merupakan 

obyek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang 

meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, 

batu permata, bentonit, dalomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, 

granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, 

opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah 

serap (fullers earth), tanah diatome, tanah Hat, tawas, tras, yarosif, zeolit.  

g) Pajak lingkungan 

h) Pajak mineral bukan logam dan batuan 

i) Pajak parkir 

j) Pajak sarang burung walet 

k) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

l) BPHTB 

 

2. Retribusi daerah  

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 

2003 : 100). 

a. Retribusi jasa umum 

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain:  
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a) Pelayanan kesehatan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 

Daerah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan 

kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai 

Pengobatan, dan Rumah Sakit umum Daerah 

b) Pelayanan kebesihan dan persampahan. Yang dimaksud dengan 

pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, 

pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi 

pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri 

dan sampah perdagangan-perdagangan; tidak termasuk pelayanan 

kebersihan jalan umum, taman, dan ruangan/tempat umum. 

c) Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta 

catatan sipil. Yang dimaksud dengan akte catatan sipil meliputi 

akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan 

dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan 

akte kematian. 

d) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Yang termasuk 

dalam pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi 

penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa 

tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang 

dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum, Yang dimaksud dengan 

pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan 

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah 

Daerah. 

f) Pelayanan Pasar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelayanan 

pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa 

pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan 

khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola 

oleh Perusahaan Daerah Pasar. 

g) Pelayanan air bersih. Yang dimaksud dengan pelayanan air bersih 

adalah pelayanan penyediaan fasilias air bersih yang dimiliki atau 
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dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk 

pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

h) Pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor meliputi pelayanan pemerikasaan kendaraan bermotor 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

i) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Pelayanan pemeriksaan 

alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau 

pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam 

kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat. 

j) Penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah. 

k) Pengujian kapal perikanan; yaitu pengujian terhadap kapal 

penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

(Suparmoko, 2002). 

 

b. Retribusi jasa usaha 

Secara rinci jasa-jasa usaha itu dapat disebutkan sebagai berikut: 

a) Pemakaian kekayaan daerah. Retribusi pemakaian kekayaan 

daerah dikenakan atas pemakaian kekayaan daerah seperti 

pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, 

pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah. 

b) Pasar grosir dan atau pertokoan. Yang dimaksud dengan pasar 

grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis 

barang, termasuk tempat pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan 

fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang 

disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar atau pihak swasta. 

c) Pelayanan terminal. Yang dimaksud dengan pelayanan terminal 

adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 

penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas 

lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah.  
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d) Pelayanan tempat khusus parkir. Pelayanan tempat khusus parkir 

adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus 

disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

e) Pelayanan tempat penitipan anak. Yang dimaksud dengan tempat 

penitipan anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang 

dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

f) Penginapan/pasanggrahan/vila. Yang dimaksud dengan pelayanan 

penginapan/pasanggrahan/vila adalah pelayanan penyediaan 

tempat penginapan/ pasanggrahan/vila yang dimiliki atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah. 

g) Penyedotan kakus. Yang dimaksud dengan pelayanan penyedotan 

kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

h) Rumah potong hewan. Pelayanan rumah potong hewan adalah 

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak 

termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang 

dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

i) Tempat pendaratan kapal. Pelayanan tempat pendaratan kapal 

adalah pelayanan pada tempat pendaran kapal ikan dan atau bukan 

kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

j) Tempat rekreasi dan olah raga. Pelayanan tempat rekreasi dan 

olah raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah 

raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

k) Penyeberangan di atas air. Pelayanan penyeberangan di atas air 

adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan 

menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola 

Pemerintah Daerah. 

l) Pengolahan air limbah. Yang dimaksud dengan pelayanan 

pengolahan air limbah adalah pelayanan pengolahan limbah cair 

rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola 

oleh perusahaan daerah. 
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m) Penjualan usaha produksi daerah. Yang dimaksud dengan 

penjualan usaha produksi daerah adalah penjualan hasil produksi 

usaha Pemerintah Daerah seperti bibit tanaman, bibit ternak, dan 

bibit ikan. (Suparmoko, 2002) 

 

c. Retribusi perizinan tertentu 

 Perijinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah: 

a) Ijin peruntukan penggunaan tanah. Yang dimaksud dengan ijin 

peruntukan penggunaan tanah adalah pemberian ijin atas 

penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan 

tanah seluas 5000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan rencana 

tata ruang daerah yang bersangkutan. 

b) Ijin mendirikan bangunan (IMB). Pelayanan ijin mendirikan 

bangunan adalah pemberian ijin untuk mendirikan suatu bangunan. 

Termasuk dalam pemberian ijin itu adalah kegiatan peninjauan 

desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap 

sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang 

yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan yang 

meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi sayat-syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

c) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol. Ijin tempat penjualan 

minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian ijin untuk 

melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu 

di lingkungan tertentu di wilayah kekuasaan Pemerintah Daerah. 

d) Ijin gangguan. Ijin gangguan merupakan pelayanan pemberian ijin 

tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu 

yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak 

termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah. 

e) Ijin trayek. Ijin trayek merupakan pelayanan pemberian ijin kepada 

orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 

penumpang umum pada suatu trayek tertentu. 
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f) Ijin pengambilan hasil hutan. Ijin pengambilan hasil hutan ikutan 

merupakan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk 

melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, antara lain: 

damar, rotan, gaharu, tidak termasuk pengambilan kayu hutan 

(Suparmoko, 2002). 

 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD 

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN 

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b) Jasa giro 

c) Pendapatan bunga 

d) Penerimaan atas tuntutan kerugian daerah 

e) Penerimaan komisi atau potongan akibat dari pejualan dan/atau 

pengadaan barang dan/jasa oleh daerah 

f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing 

g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

h) Pendapatan denda pajak 

i) Pendapatan denda retribusi 

j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 

k) Pendapatan dari pengembalian 

l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum 

m) Pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan 

n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 
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2.5  Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Indra Bastian (2001 : 260), Dana Alokasi Umum yaitu:  

“Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” 

Sedangkan Dana Alokasi Umum dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004, 

yaitu:  

“Dana yang berasal dari APBN, yang dilengkapi dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pembelanjaannya dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.” 

DAU bersifat block grant yang berarti penggunaanya diserahkan kepada 

daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (sumber: Dirjen 

Perimbangan Keuangan). DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari 

pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu 

daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek 

pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-

Undang. (Pasal 161, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah 

Daerah). 

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh 

enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. 

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. 

Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. 

Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Pasal 27, UU No. 33 Tahun 2004). Kebutuhan fiskal daerah merupakan 

kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. 

Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah 



 
 

 
 

23 

penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik 

Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal 

Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana 

Bagi Hasil (Pasal 28, UU No. 33 Tahun 2004).  

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan 

beradasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 

29, UU No. 33 Tahun 2004). DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah 

kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot daerah 

kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah 

kabupaten/kota. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol 

menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal 

negaatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU 

sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki 

nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari 

alokasi dasar tidak menerima DAU (UU No. 33/ 2004). 

 

Rumus formula DAU 

 

Dimana: 

AD = Gaji PNS Daerah 

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 

 

Kebutuhan Fiskal (KbF) 

 

 

 

 

Dimana: 

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD 

IP = Indeks Jumlah Penduduk 

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) 

 

KbF = TBR (α1IP + α2IW + α3IPM + α4IKK + α5IPDRB/kap) 
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IW = Indeks Luas Wilayah 

IPM = Indeks Pembangunan Manusia 

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi 

IPDRB/kap = Indek Produk Domestik Regional Bruto per kapita 

α = Bobot Indeks 

 

Kapasitas Fiskal (KpF) 

 

 

 

Dimana: 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah 

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak 

DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam 

 

2.6  Belanja Modal  

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang memunyai 

pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki 

daya ungkit dalam menggerakan roda perekonomian daerah. Salah satu tugas 

penting dari pemerintahan adalah menyediakan dan membangun infrastruktur 

pubik melalui alokasi belanja modal pada APBD (Laporan evaluasi belanja modal 

daerah 2011). 

Menurut Deddi Nordiawan (2006 : 162) belanja modal yaitu: 

“Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang 

menghasilkan aktiva tetap tertentu.” 

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja modal yaitu: 

“Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan, dan aset tetap lainnya.” 

KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA 
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Dalam PSAP No. 2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu : 

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi.” 

Belanja modal termasuk: 

1. Belanja modal tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama dan 

sewa, 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 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 sipa 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 aset tetap lainnya 
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6. Belanja aset lainnya 

 

2.7  Kerangka Pemikiran 

Sebuah negara yang menganut asas desentralisasi dalam sistem 

pemerintahannya maka akan terdapat daerah-daerah otonom yang mempunyai 

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Pembentukan Otonomi Daerah ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan 

daya saing daerah. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pemerintah Daerah 

menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dinyatakan dalam pasal 1 butir (17) sebagai berikut : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah 

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah.” 

APBD terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Pendapatan daerah bersumber dari (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan 

transfer Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus), transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi 

dan (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Belanja daerah menurut Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010, terbagi atas (1) Belanja Operasi, (2) Belanja 

Modal, (3) Belanja Tak Terduga, (4) Transfer/Bagi Hasil Ke Desa. Belanja daerah 

menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 terbagi atas Belanja Langsung dan 

Belanja Tidak Langsung. Sedangkan Pembiayaan terbagi dua yaitu penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 
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Menurut Gade (1993:120), Pendapatan, yaitu: 

 “Pendapatan merupakan penambahan kas Pemerintah Pusat yang 

berasal dari berbagi sumber antara lain mencakup penerimaan pajak 

dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berisi dari investasi, 

penerimaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta 

hibah.” 

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004, Pendapatan Daerah, yaitu:  

“Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” 

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Belanja Daerah, yaitu: 

“Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” 

Dalam rangka mencapai tujuan dari otonomi daerah, pemerintah daerah 

dapat mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan pendapatan tersebut 

secara efektif dan efisien pada belanja daerah, khususnya alokasi pada belanja 

modal. Dengan belanja modal yang optimal diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas ekonomi daerah. Dan untuk dapat membiayai Belanja Modal, 

Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu 

dengan cara meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah 

di daerah. Selain berasal dari Pendapatan Asli Daerah, alokasi belanja modal juga 

bisa berasal dari Dana Alokasi Umum, yang merupakan salah satu dana 

perimbangan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah. 

Dengan demikian diharapkan dengan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli 

Daerah secara proporsional akan dapat membiayai Belanja Daerah terutama 

Belanja Modal.  
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

2.8  Hipotesis Penelitian 

2.8.1  Pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Belanja Modal 

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

diharapkan pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah 

dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini 

kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilihat pada 

besaran PAD yang diperoleh daerah tersebut. Semakin besar PAD dapat 

menunjukan semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat.  

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk 

mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah 

dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan 

pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007). Penelitian 

yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bukti empiris 

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. Hal ini menunjukan indikasi bahwa apabila PAD 

meningkat maka kemampuan suatu daerah untuk belanja modal juga akan 

mengalami peningkatan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1 (H1) : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 

pengalokasian anggaran Belanja Modal 

Pendapatan Asli 

Daerah (X1) 

Dana Alokasi 

Umum (X2) 

Belanja Modal 

(Y) 
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2.8.2  Pengaruh DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap Belanja Modal 

Potensi keuangan tiap daerah yang berbeda dapat berakibat pada 

kesenjangan dalam pembangunan setiap daerah. Maka dilaksanakan perimbangan 

keuangan yaitu berupa dana perimbangan, yang salah satunya adalah DAU (Dana 

Alokasi Umum). DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Dirjen perimbangan keuangan).  

Namun, proporsi DAU faktanya seringkali lebih besar dibandingkan 

pendapatan asli daerahnya sendiri. DAU masih tetap menjadi salah satu bagian 

terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran 

pemerintah daerah, ini menunjukan bahwa daerah masih sangat tergantung kepada 

pemerintah pusat. Dengan DAU menjadi salah satu sumber pendanaan terbesar 

dalam APBD, hal ini memunculkan indikasi bahwa apabila DAU meningkat maka 

kemampuan suatu daerah untuk belanja modal juga akan mengalami peningkatan. 

Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 2 (H2) : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap 

pengalokasian anggaran Belanja Modal 


