
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Otonomi Daerah 

Menurut Maimunah (2006) perkembangan akuntansi sektor publik, 

khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah 

Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 

2001 merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi 

aspek desentralisasi yang sesungguhnya  

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi 

daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan 

keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Halim, 2001). 

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah 

diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif 

masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, terpadu, nyata, 



 
 

dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan 

bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang 

akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Halim, 2001). 

Menurut Shah dalam (Mardiasmo, 2004) secara teoritis otonomi daerah 

diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : 

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat 

dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang 

tersedia di masing-masing daerah. 

     2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah 

yang memiliki informasi yang paling lengkap. 

Halim (2001) mengemukakan bahwa tujuan otonomi dibedakan menjadi dua 

sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintah 

Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan 

politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan 

demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi kepentingan 

Pemerintah Daerah mempunyai tiga tujuan yaitu : 

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya 

melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi 

masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di 

tingkat lokal atau daerah 



 
 

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi daerah 

akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan 

hak-hak masyarakat. 

3.  Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah 

diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang 

muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan 

ekonomi daerah. 

2.1.2 Akuntansi Pemerintahan 

Reformasi bidang keuangan merupakan tuntutan publik agar pengelolaan 

keuangan pemerintah mengacu pada clean governance, transparan dan 

akuntabilitas publik yang bisa di pertanggungjawabkan, sebagai bentuk laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Akuntansi pemerintahan menurut 

Baswir (2000), mengemukakan : 

“Akuntansi pemerintah (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-

lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya) adalah bidang 

akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-

lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.” 

Lembaga-lembaga nirlaba tersebut memang diperuntukan untuk 

menyejahterakan rakyat. Adapun pengertian akuntansi pemerintahan menurut 

Bachtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2002), yaitu: 

“Suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan 

pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian dan 

pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas 

informasi keuangan tersebut.” 



 
 

Tujuan akuntansi pemerintahan memang bukan mutlak mencari laba, 

namun bukan berarti diharamkan mencari laba. Atas nama terselenggaranya 

kehidupan bernegara lebih baik, laba dapat juga diambil, tentu dengan 

mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu. Seperti yang di 

jabarkan, akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu 

organisasi pemerintahan atau lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, 

dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang utuh. 

2.1.2.1 Karakteristik Akuntansi Pemerintah 

Karakteristik akuntansi pemerintah menurut Arif, Muchlis dan Iskandar 

(2002), terbagi atas beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan, sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi pemerintah 

tidakada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang 

berkaitan dengannya. 

2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. 

Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena menjadi 

dasar pelaksanaan kegiatan. 

3. Didalam akuntasi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari 

satu jenis dana. Ukuran transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi 

pemerintah sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri. 



 
 

4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk 

membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca 

dan hasil operasional. 

5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada 

peraturan perundang-undangan. 

6.  Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan di 

neraca. 

Beberapa karakteristik diatas antara lain yang membedakan akuntansi 

pemerintah dengan akuntansi perusahaan dan akuntansi nasional adalah bahwa 

penyelenggaraan akuntansi pemerintah senantiasa harus tunduk pada hukum atau 

ketentuan yang berlaku padanya. 

2.1.3Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai 

rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan 

pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-

proyek daerah dalam satu tahun aggaran serta menggambarkan juga perkiraan 

penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi 

pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2006). 

Pengertian APBD menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 dalam pasal 2 

butir 17, yaitu : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 



 
 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah” 

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan menurut Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (2005) dalam Kawedar (2008) sebagai berikut: 

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, 

transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan 

salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi 

mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat 

dari suatu kegiatan atau proyek. 

2. Disiplin Anggaran 

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak 

terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan 

kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat 

efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Keadilan Anggaran 

Pembiayaan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 

retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, 

penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat 

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. 

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran 

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat 

dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, 

perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan 



 
 

manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan 

efektifitas. 

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja 

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang 

telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya 

atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan 

profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait. Proses 

penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah 

yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan 

APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian 

keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan 

oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja 

pembangunan disusun oleh Badan Pembangunan Daerah. 

2.1.3.1Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU 

No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut : 

 1.   Fungsi Otorisasi 

2. Fungsi Perencanaan 

3. Fungsi Pengawasan 

4. Fungsi Alokasi 

5. Fungsi Distribusi 

6. Fungsi Stabilisasi 
 

Keenam fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 



 
 

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk 

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman 

bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 

3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman 

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk 

menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

daerah. 

2.1.3.2Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan 



 
 

APBD yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 22 ayat 1 

terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 

daerah. 

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Permendagri No. 13 tahun 

2006 dalam pasal 22 ayat 1 dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut 

kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali 

pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan 

mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. 

2.1.4 Dana Perimbangan 

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut 

Saragih (2003) adalah :  

“Suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, 

yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan 

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah 

sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara 

penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan 

pengawasan keuangannya.” 

 



 
 

Halim (2004) mengemukakan dana perimbangan merupakan: 

“Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai 

kebutuhan daerah.”  

Dana perimbangan menurut Saragih (2003) terdiri dari : 

1. Dana Bagi Hasil berasal dari pajak bumi bangunan (PBB), bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), PPh perorangan dan 

penerimaan dari sumber daya alam, yakni minyak bumi, gas alam, 

pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Penetapan besarnya 

dana bagi hasil pajak dan nonpajak didasarkan atas persentase dengan 

tarif dan basis pajaknya.  

2. Dana Alokasi Umum (DAU) atau sering disebut juga dengan block 

grant yang besarnya didasarkan atas formula. 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK identik dengan special grant yang 

ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental 

dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari 

bawah (bottom-up). 

2.1.4.1 Dana Alokasi Umum (DAU)  

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi 

umum yaitu : 

“Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana 

Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan 

APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi” 



 
 

 

DAU bersifat “block grant” yang berarti penggunaannya diserahkan 

kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU 

dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten atau kota. 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut 

ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):  

a) Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan 

dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.  

b) Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota 

ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum 

sebagaimana ditetapkan diatas.  

c) Dana Alokasi Umum untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan 

berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota 

yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.  

d) Porsi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi 

bobot kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  

Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan 

kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan 

hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan 

Alokasi Dasar. Hal ini sesuai dengan PP No.55 tahun 2004 Pasal 40 yaitu: 



 
 

1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri 

atascelah fiskal dan alokasi dasar. 

2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara 

kebutuhan fiskal dana kapasitas fiskal. 

3) Kebutuhan fiskal sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan 

menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan 

Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

4) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur berdasarkan 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. 

5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 

jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu 

daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan 

pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas 

kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk 

menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi 

penerimaan daerah yang ada. 

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar 

Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan 

potensi Daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal 



 
 

(fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal 

need) dan potensi daerah (fiscal capacity). 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan mengenai formula celah 

fiscal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi 

fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU 

relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan 

fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip 

tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. 

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Menurut Kadjatmiko (2002), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sedangkan menurut Halim dan Nasir (2006), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang. 

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 adalah 

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan 

retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian 



 
 

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian 

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 

masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk 

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, 

retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci 

menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti 

kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, 

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda 

pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, 

pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan 

penjualan. 

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan 

menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 

Pasal 7 ayat 6, bahwa PAD bersumber dari : 

 



 
 

1) Pajak Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 dan 

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan pajak daerah 

yang selanjutnya disebut Pajak adalah : 

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.” 

 

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten atau kota menurut Kadjatmiko 

(2002) antara lain ialah : 

1. Pajak Hotel  

2. Pajak Restoran  

3. Pajak Hiburan  

4. Pajak Reklame  

5. Pajak Penerangan Jalan  

6. Pajak Bahan Galian Golongan C  

7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

2) Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang N0. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1997 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 telah disetujui dan disahkan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan Retribusi 

Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 



 
 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau 

badan. 

Menurut Saragih (2003) Retribusi Daerah adalah : 

“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.”  

Menurut Kadjatmiko (2002) retribusi untuk kabupaten atau kota dapat 

dibagi menjadi 2, yakni: 

 Retribusi untuk kabupaten dan kota ditetapkan sesuai kewenangan 

masing-masing daerah terdiri dari 10 jenis retribusi jasa umum dan 

4 jenis retribusi perizinan tertentu.  

 Retribusi untuk kabupaten dan kota ditetapkan sesuai jasa atau 

pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah terdiri dari 

13 jenis retribusi jasa usaha.  

Menurut Halim (2004), jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten atau 

kota meliputi objek pendapatan berikut:  

 Retribusi Pelayanan Kesehatan,  

 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,  

 Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP,  

 Retribusi Pergantian Cetak Akta Catatan Sipil, 

 Retribusi Pelayanan Pemakaman,  

 Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat,  



 
 

 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum,  

 Retribusi Pelayanan Pasar,  

 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,  

 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,  

 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, 

 Retribusi Pengujian Kapal Perikanan,  

 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,  

 Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan,  

 Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan, 

 Retribusi Jasa Usaha Terminal,  

 Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, 

 Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,  

 Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus,  

 Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan,  

 Retribusi Jasa Usaha Pelayaran Pelabuhan Kapal,  

 Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga,  

 Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan Diatas Air,  

 Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair,  

 Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah,  

 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,  

 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,  

 Retribusi Izin Gangguan,  

 Retribusi Izin Trayek.  



 
 

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Menurut Halim (2004) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang 

dipisahkan  merupakan :   

“Hasil penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah 

dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.” 

 

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 

1. Bagian laba perusahaan milik daerah, 

2. Bagian laba lembaga keuangan bank, 

3. Bagian laba lembaga keuangan non bank, 

4. Bagaian laba atas penyertaan modal atau investasi. 

4) Pendapatan Lain-lain Yang Dianggap Sah  

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik Pemerintah Daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan 

penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi 

objek pendapatan berikut: 

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. 

f. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. 

g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. 



 
 

h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 

i. Pendapatan denda pajak. 

j. Pendapatan denda retribusi. 

k. Pendapatan eksekusi atas jaminan. 

l. Pendapatan dari pengembalian. 

m. Fasilitas sosial dan umum. 

n. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

o. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. 

2.1.6 Belanja Daerah  

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, belanja 

daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran 

belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Perbedaan tersebut terletak 

pada ada atau tidaknya pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Pemerintah 

Daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja 

yang terjadi, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, struktur belanja daerah yang digunakan dalam APBD 

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu:  

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi 



 
 

terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja 

Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. 

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian 

atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut masa manfaatnya lebih 

dari 12 bulan, merupakan objek pemeliharaan, jumlah nilai rupiahnya material 

sesuai dengan kebijakan akuntansi. Belanja modal terdiri dari : belanja tanah, 

belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, 

irigasi dan jaringan, belanja aset tetap dan lainnya, dan belanja aset lainnya. 

3. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat 

diperlukan dalam rangka penyelenggaran kewenangan pemerintah pusat atau 

daerah. Belanja tidak terduga antara lain meliputi belanja penanganan bencana 

dan belanja pelaksanaan kewenangan 

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok 

belanja terdiri dari:  

1. Belanja Tidak Langsung  

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok 

belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:  

a. Belanja Pegawai,  

b. Bunga,  



 
 

c. Subsidi,  

d. Hibah,  

e. Bantuan Sosial,  

f. Belanja Bagi Hasil,  

g. Bantuan Keuangan,  

h. Belanja Tidak Terduga 

2. Belanja Langsung 

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:  

a. Belanja Pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah 

dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah,  

b. Belanja Barang dan Jasa, dan  

c. Belanja Modal.  

2.1.6.1 Belanja Modal 

 Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja Pemerintah 

Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset 

atau kekayaan dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti 

biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 pasal 53 

ayat 1 : 

“Belanja modal sebagaimana dimaksud pasal 50 huruf c digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaaan 



 
 

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.” 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002, 

belanja modal dibagi menjadi : 

a. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikamati secara 

langsung oleh masyarakat umum. 

b. Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung 

dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. 

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama : 

a) Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk 

pengadaan atau pembelian atau pembebasan, balik nama, dan sewa tanah, 

pengosongan, perataan pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya 

sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud 

dalam kondisi siap pakai. 

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang 

digunakan untuk pengadaan atau penggantian dan peningkatan kapasitas 

peralatan dan mesin yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

 

 



 
 

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang 

digunakan untuk pengadaan atau penggantian atau penambahan dan 

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 

pembangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dalam kondisi 

siap pakai. 

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran yang 

digunakan untuk pengadaan, atau peningkatan pembangunan dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, 

irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai dalam kondisi siap 

pakai. 

e) Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan 

untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan 

pembangunan atu pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang 

tidak dapat dikategorikan kedalam 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. 

 

 



 
 

2.1.7 Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

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

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen anggaran 

daerah ini meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk 

memanfaatkan surplus. Dengan demikian anggaran pembiayaan akan terdiri atas 

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiyaaan (Purnomo, 2009). 

Purnomo (2009) mengemukakan bahwa penerimaan pembiayaan daerah 

bersumber dari : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. 

b. Pencairan dana cadangan. 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

d. Penerimaan pinjaman daerah. 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

f. Penerimaan piutang daerah. 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup: 

a. Pembentukan dana cadangan. 

b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah. 

c. Pembayaran pokok utang. 



 
 

d. Pemberian pinjaman daerah. 

2.1.7.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun sebelumnya menurut Halim (2009) mengemukakan : 

“Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun 

lalu yang mencakup penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan, dan 

semua pelampuan atas penerimaan daerah seperti penerimaan PAD, 

penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, 

dan penerimaan pembiayaan.” 

 

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) dihitung  berdasarkan perkiraan yang rasional dengan 

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD 

Tahun berjalan (Permendagri 37/2010). SiLPA adalah suatu indikator yang 

menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah.  

Menurut Lulung (2011) dalam Ardhini (2011), jumlah SiLPA yang ideal 

perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan 

programatau kegiatan pemerintah daerah kota atau kabupaten. SiLPA yang rendah 

juga bisa menandakan maksimalnya pengelolaan keuangan daerah dengan 

indikator tertutupinya defisit anggaran dan meminimalisir pengeluaran 

pembiayaan yang tidak bersifat prinsip guna memperbanyak program dan 

kegiatan untuk masyarakat. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya 

eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana SiLPA digunakan pula 



 
 

untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak 

legislatif (Halim dan Abdullah, 2004). 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 137 

menyatakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) tahun sebelumnya 

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada 

realisasi belanja. 

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. 

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

belum diselesaikan. 

2.1.8 Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Dibawah ini merupakan tinjauan penelitian terdahulu yang menjadi dasar  

penelitian ini (yang dimuat dalam tabel 2.1) : 

1. Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)  

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) 

meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran 

Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Jawa 

dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil 

penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi 

memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan variabel PAD dan 



 
 

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal. 

2. Anggiat Situngkir (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) meneliti 

pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi anggaran 

Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemerintah 

Kabupaten Sumatra Utara. Hasil penelitian tersebut menyatakan 

variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap 

alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan 

DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja 

Modal. 

3. Nugroho Suratno Putro (2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2007) meneliti 

tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana 

Alokasi umum terhadap pengalokasian Belanja Modal pada 

kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap 

pengalokasian Belanja Modal. Pendapatan Asli daerah dan Dana 

Alokasi umum dalam penelitian tersebut berpengaruh positif terhadap 

pengalokasian belanja modal. 

 

 



 
 

4. Kusnandar (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2011) meneliti tentang 

Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli daerah, Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di seluruh kota 

dan kabupaten di seluruh Indonesia. Hasil penelitian tersebut variabel 

PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja 

modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi 

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang 

No. 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dituntut adanya kemandirian fiskal daerah agar 

dapatmembiayai daerahnya sendiri. Daerah otonomi harus memiliki kewenangan 

dankemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerahnya. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan 

kewenangan pemerintahan daerah, pemerintahan pusat akan mentransfer Dana 

Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 

bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Pajak dan Sumber Daya 

Alam. Pemasukan pemerintah daerah selain dari dana perimbangan tersebut, juga 

mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah, pembiayaan 

dan lain-lain pendapatan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan yang sah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah 



 
 

yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau 

kekayaan dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti 

biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Sedangkan Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan Selisih adalah lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

2.2.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal 

 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pembiayaan 

pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan 

daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. 

Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada 

pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer 

yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk 



 
 

memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal 

(Solikin, 2010). 

 Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan 

daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, 

termasuk PAD (Harianto dan Adi, 2007). Hasil penelitian Darwanto (2007) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan 

belanja modal. Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang 

diberikan Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan.Berbagai pemaparan di 

atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga 

meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan DAU 

yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah yang diantaranya belanja 

modal akan meningkat. 

2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal 

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu 

meningkatkankualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan 

tingkat partisipasi(kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari 

adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2002). Dengan 

kata lain, pembangunan sarana dan prasarana berbagai fasilitas sektor publik akan 

berujung pada peningkatan pendapatan daerah.  

Darwanto (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat 

mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam 

menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang 



 
 

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 Pemerintah Daerah harus menggali PAD yang sebesar-

besarnya. 

2.2.3 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang 

merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran 

apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai 

pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan 

jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang 

sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang 

dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh 

positif terhadap belanja modal. 

Pemaparan keterangan di atas dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap objek penelitian yang 

dilakukan, yang kemudian akan diuji atau verifikasi dengan menggunakan data. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis mengemukakan hipotesis 

bahwa: 

H1: DAU mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal  

H2: PAD mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal  

H3: SiLPA mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


