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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Belanja Modal 

  Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan 

belanja pemerintah daerah yang memanfaatnya melebihi satu tahun 

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah atau 

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja 

modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah 

seperti peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 mendefinisikan 

belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 

rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang 

menberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi 

batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang 

ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk 

operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. 

Menurut perdirjen perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang 

dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap 

atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 



15 
 

 
 

akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan mempertahankan atau menambah masa manfaat, 

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 

  Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per- 

33/PB/2008, suatu belanja di katagorikan sebagai belanja modal 

apabila. 

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap 

atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan 

kapasitas. 

2. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap 

atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 

4. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau 

aset lainnya dengan syarat pengeluaran mangakibatkan masa 

manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki 

bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum 

nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya. 

  Menurut Hadi Saputra (2012) dalam (Nuarisa, 2013) belanja modal 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama 

dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan 
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tanah, pembuatan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam 

kondisi siap pakai. 

b. 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 masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap 

pakai.  

c. 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 dimaksud dalam 

kondisi siap pakai. 

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya 

yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan 

peningkatan pembangunan serta perawatan, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan 

irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

e. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/peningkatan 

pembangunan/pembuatan seta perawatan terhadap fisik lainnya 

yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal 

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

 Menurut Mayeztika (2010) belanja modal berdasarkan jenis 

belanja, meliputi: 

a. Belanja Publik yaitu belanja yang masa manfaatnya dapat 

dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja 

publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik 

yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan 

mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. 

Contohnya: fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan 

laboraturium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan 

kedokteran, mobil ambulance, pembangunan jalan raya dan 

jembatan. 

b. Belanja Aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara 

langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung 

oleh aparatur. Belanja aparatur mmenyebabkan terjadinya 

penambahan aktiva tetap dan aktiva lancar. Contohnya: belanja 

aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung 

pemerintahan dan pembangunan rumah dinas. 

Halim (2006) pengalokasian anggaran belanja modal di dasarkan 

pada kebutuhan, memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau 
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unit organisasi di Pemerintahan Daerah melaksanakan kegiatan atau 

proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

(Tupoksi) masing-masing satuan kerja ada satuan kerja yang 

memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan 

prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan 

laboraturium), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil 

ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain 

hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan 

administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), 

pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan 

pendidikan. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat di perbaiki melalui 

manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya 

meminimalisasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan 

harapan konsumen (Bastian, 2006) dengan dmikian, Pemerintah 

Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal 

dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi 

Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. 

Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu 

diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian 

belanja modal, seperti Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 
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2. Dana Alokasi Umum 

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Alokasi 

Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan 

desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi 

ketimpangan kemapuan antar daerah melalui penerapan formula yang 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi 

Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu 

daerah yang merupakan selisih dari kebutuhan daerah dan potensi 

daerah. Untuk daerah yang potensial fiskalnya besar namun 

mempunyai kebutuhan fiskal yang kecil akan memperoleh alokasi 

DAU yang relatif kecil dan sebaliknya. (Haris Noviyanto, 2005) dalam 

(Siwasiwan, 2013) mengatakan bahwa secara implisit, prinsip tersebut 

menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal 

(Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: 324). 

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Derah, DAU 

dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabuapten/kota. Besaran DAU 

ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri 

(PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk 
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daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai 

dengan imbangan kewenangan antara provinsi dengan menggunakan 

formula DAU yang berdasarkan Alokasi Dasar dan celah Fiskal 

dengan proporsi pembagian DAU untuk daerah provinsi dan 

kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dan  

90% (Sembilan puluh persen) dari besaran DAU secara nasional. 

Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan 

formula DAU, yaitu dihitung berdasarkan formula atas dasar celah 

fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD). CF suatu daerah merupakan selisih 

antara kebutuhan Fiskal (kbF) dengan kapasitas Fiskal (KpF), 

sedangkan AD dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil 

daerah (PNSD). 

3. Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan dan bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai 

dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan demikian 

tidak semua pemerintahan daerah mendapatkan DAK karena harus 

memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Baik itu kriteria umum, 

kriteria khusus, dan kriteria teknis. 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 kriteria pengalokasian DAK 

meliputi: 
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a. Kriteria Umum  

Sesuai dengan pasal 40 UU No. 33 Tahun2004 dinyatakan 

bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan 

keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum di hitung untuk 

melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-

kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang di 

cerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja 

modal. 

b. Kriteria Khusus 

Ditetapkan dengan memperlihatkan Peraturan Perundangan dan 

Karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi: untuk 

Provinsi (terdiri dari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau 

kepulauan, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah 

rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah 

pariwisata), untuk Kabupaten/Kota (terdiri dari: daerah 

tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan 

dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan 

pangan, dan daerah pariwisata. 

c. Kriteria Teknis  

Kriteria teknis dirumuskan oleh kementrian negara atau 

departemen teknis terkait. Kriteria teknis tersebut di cerminkan 

dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kondisi saran prasarana pada masing-masing 
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bidang/kegiatan yang akan di danai oleh DAK. Kriteria teknis 

berdasarkan lingkup kegiatan yaitu, pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan 

hidup, prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan, 

perdagangan, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan, 

sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan 

transportasi, dan sarana prasarana. 

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan 

fiskal antar-pemerintahan daerah dan menjamin tercapainya 

standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah (Sidik et all, 

2002). Transfer (dana perimbanan) dari pemerintah pusat secara 

garis besar dibagi menjadi dua, yakni matching grant dan non-

matching grant. Kedua grants tersebut  tersebut digunakan oleh 

pemerintahan daerah untuk memenuhi belanja rutin dan belanja 

pembangunan. 

Sulistyowati (2006) menyatakan ada beberapa alasan perlunya 

dilakukan transfer dana dari pusat ke daerah. Pertama, untuk 

mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal. Umumnya  

pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber penerimaan 

utama negara, sedangkan pemerintahan daerah hanya berwenang 

untuk memungut pajak yang berbasis lokal. Kekurangan sumber 

penerimaan daerah untuk dapat memenuhi kebutuhannya 

diperlukan transfer dari pusat. Kedua, kemampuan daerah dalam 
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menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kondisi 

daerah masing-masing. Begitu pula kebutuhan daerah bervariasi, 

hal ini mencerminkan besar kecilnya kebutuhan fiskal. Dengan 

membandingkan kebutuhan dan kapasitas fiskal maka dapat 

dihitung kesenjangan atau celah fiskal, yang sebagiannya ditutup 

oleh transfer dari pusat. Ketiga, peran penting transfer dari pusat 

adalah dalam konteks adanya kewajiban untuk menjaga 

tercapainya standar pelayanan minimum. Keempat, untuk 

mengatasi persoalan yang timbul dari perintahnya efek pelayanan 

publik. Kelima, untuk stabilisasi. Jadi secara prinsip tujuan umum 

dari transfer dana pemerintaha pusat adalah untuk: 

a. Meniadakan atau meminimalisasi ketimpangan fiskal vertikal 

b. Meniadakan atau meminimalisasi ketimpangan fiskal 

Horizontal 

c. Menginternalisasikan sebagian atau seluruh limpahan manfaat 

(biaya) kepada daerah yang menerima. 

4. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase 

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Besarnya realisasi Dana Bagi 

Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya 

Alam (SDA), selain dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri 
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yang dibagihasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-

undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. 

5. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Halim (2002) dalam (Nuarisa, 2013) Pendapatan adalah 

semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau 

penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan 

Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang di akui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. 

Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli 

Daerah adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali didaerah 

tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar Pemerintah Daerah 

dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk 

memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. 

PAD adalah pendapatan yang bersal dari daerah itu sendiri yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya 

meningkatkan PAD, daerah dilarang: menetapkan Peraturan Daerah 

tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas 

barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor (UU No. 33 

Tahun 2004) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber 
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Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan 

mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah 

dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber 

pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang 

maksimal (Pratiwi, 2007). 

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan Otonomi Daerah adalah minimnya pendapatan yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Proporsi Pendapatan Asli 

Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah 

memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. 

Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, 

dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. 

Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah 

adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007). 

Menurut Halim (2004:67) dalam (Nuarisa, 2013) sumber 

pendapatan asli daerah meliputi: 

a. Pajak daerah 

b. Retribusi daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 

d. Lain-lain PAD yang sah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak Daerah di bagi menjadi dua bagian, yaitu: 

Pajak provinsi (terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air 

permukaan dan pajak rokok). Pajak Kabupaten/Kota (terdiri dari pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan 

jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak 

perkotaan dan pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan). 

Menurut Resmi (2005;04) pajak dikelompokkan menjadi dua 

menurut lembaga pemungutannya, yaitu: 

a. Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah 

Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat I maupun Pemerintah Daerah II dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 

retribusi  daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan 

kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir 

dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin 

trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, 

retribusi kelebihan muatan dan retribusi perizinan pelayanan dan 

pengendalian. 
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan 

peneriman daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah 

danpengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain 

dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan 

modal daerah kepada pihak ketiga. 

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang 

berasal bukan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenisnya 

meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa 

giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

daerah (Nuarisa, 2013). 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Dana Alokasi Umum 

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  (UU  No. 33 

Tahun  2004). 

Untuk  mengurangi  ketimpangan  dalam  kebutuhan pembiayaan 

dan  penguasaan  pajak  antara  Pusat  dan  Daerah  telah diatasi dengan 

adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan 
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bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan  Dalam  

Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari  DAU akan  

memberikan  kepastian  bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber 

pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Sesuai dengan  UU  Nomor  25 Tahun 1999 yang telah 

diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU 

oleh suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)  ditentukan dengan 

menggunakan pendekatan konsep  Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU 

suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (fiscal needs) dan  potensi  

Daerah  (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk 

menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi 

penerimaan Daerah yang ada.   

Berdasarkan  konsep  fiscal gap  tersebut,  distribusi  DAU  kepada 

daerah-daerah  yang memiliki kemampuan relative  besar  akan  lebih kecil 

dan sebaliknya daerah-daerah yang  mempunyai kemampuan keuangan 

relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini 

beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat 

memperoleh  DAU  yang  negatif.  Variabel-variabel  kebutuhan  Daerah  

dan  potensi  ekonomi Daerah. Kebutuhan Daerah paling sedikit 

dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah,  keadaan 

geografi,  dan  tingkat  pendapatan masyarakat dengan memperhatikan 
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kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi Daerah 

dicerminkan dengan potensi penerimaan Daerah seperti potensi industri, 

potensi SDA, potensi SDM, dan  PDRB.  

Distribusi alokasi DAU per daerah dipengaruhi oleh data 

kebutuhan fiskal daerah, yang secara umum mengindikasikan perkiraan  

besarnya  kebutuhan  anggaran  yang  diperlukan oleh daerah dalam 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indikator dalam 

perhitungan kebutuhan fiskal, secara garis besar terbagi  menjadi  dua  

kelompok  besar,  yaitu  indicator  kependudukan  dan   indikator   

kewilayahan.  Indikator  kependudukan  terbagi  menjadi  tiga indicator  

yaitu  indeks  penduduk (IP), indeks pembangunan manusia (IPM), dan 

indeks PDRB per Kapita.  Sementara  indeks  kewilayahan terbagi  

menjadi dua  komponen  yaitu  indeks luas wilayah (IW), dan indeks 

kemahalan konstruksi (IKK).  Dalam  pengalokasian  DAU  ke daerah 

setiap tahun,  Pemerintah dan DPR sepakat  untuk  memberikan  bobot 

dalam bentuk persentase untuk setiap indeks  penduduk,  IPM,  PDRB per 

Kapita, IW, dan IKK.  IKK merupakan data kewilayahan  yang telah  

mengakomodasi  tingkat  kemahalan  yang disebabkan oleh akses  

transportasi  pada  daerah-daerah  kepulauan  dan  terpencil. Data IKK  ini 

merupakan hasil perhitungan oleh  BPS, terkait dengan aspek kemahalan 

bahan bangunan dengan mempertimbangkan  intensitas pemakaian bahan 

bangunan menurut jenisnya di seluruh daerah.  IKK  yang  digunakan  
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dalam formula DAU, adalah IKK setiap daerah yang telah dibagi dengan 

rata-rata nilai IKK seluruh daerah. 

DAU merupakan  dana  transfer yang bersifat  block grant.  

Alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah 

yang  idealnya dialokasikan untuk belanja yang  berimplikasi 

meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan kepada masyarakat. 

Prakosa  (2004)  memperoleh  temuan  empiris  yang  

menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh DAU yang 

diterima dari pemerintah pusat. Hasil  penelitan  Adi  dan Harianto (2007) 

semakin memperkuat kecenderungan ini. Mereka menemukan bahwa 

kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah 

sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  transfer  

pemerintah  pusat  yaitu  transfer DAU menjadi semakin tinggi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Maimunah (2008), penelitian Darwanto dan 

Yustikasari (2007), penelitian Christy dan Adi (2009), penelitian Andirfa 

(2009), menyimpulkan DAU  berpengaruh  positif  terhadap Belanja 

Modal. 

Yudani (2008) menemukan bukti empiris yang berbeda bahwa 

DAU tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Modal. Jiwatami  

(2013)  dan  Wandira  (2013)  menyatakan DAU berpengaruh negative 

terhadap Belanja Modal  Pemerintah  Daerah  di Indonesia, hal ini 

disebabkan oleh  DAU  yang  merupakan  blok  grant  alokasinya 
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cenderung bukan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Penurunan 

hipotesis  H1dari logika dan hasil penelitian sebelumnya yaitu: 

H1 : DAU merupakan faktor  penentu alokasi BM. 

2. Dana Alokasi Khusus 

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah,  Besaran 

DAK ditetapkan  setiap  tahun  dalam APBN. DAK dialokasikan kepada 

Daerah tertentu  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  yang  sesuai dengan 

fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan  urusan  

Daerah.  Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria 

umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.  (1) Kriteria umum ditetapkan 

dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan  Daerah dalam APBD.  

(2)  Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan 

perundang-undangan dan karakteristik Daerah.  (3)  Kriteria teknis 

ditetapkan oleh kementerian Negara/ departemen teknis. Daerah  penerima 

DAK  wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% 

(sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam 

APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan 

menyediakan  Dana Pendamping. 

Hasil  penelitian  Jiwatami (2013) menemukan bukti empiris 

bahwa DAK negatif terhadap alokasi belanja Modal. DAK bersifat  special 

grant, dimana  peruntukannya  untuk  pembangunan  yang  sudah  

ditentukan  dari pusat,  sehingga realisasinya merupakan realisasi belanja 
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modal. Namun Miharabi (2013) menemukan bukti empiris bahwa DAK 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada 

kabupaten/kota di Sumatera Utara, dan  Wandira  (2013) menemukan 

bukti empiris bahwa DAK  berpengaruh positif terhadap BM  pada seluruh  

provinsi di Indonesia dengan pengamatan hanya pada tahun  2012,  dengan  

memperhitungkan DKI Jakarta sebagai objek penelitian. Penurunan 

hipotesis H2 dari logika dan hasil penelitian sebelumnya yaitu : 

H2 : DAK merupakan faktor  penentu alokasi BM. 

3. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase 

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Besarnya realisasi Dana Bagi 

Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya  Alam 

(SDA), selain dipengaruhi oleh kinerja penerimaan dalam negeri yang 

dibagihasilkan,  juga tergantung  kepada peraturan perundang-undangan 

mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil. 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh Wandira (2013) menemukan 

bukti empiris bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal 

pada seluruh provinsi di Indonesia untuk data pengamatan tahun 2012. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jiwatami (2013) juga 

menyimpulkan hal yang sama yaitu DBH berpengaruh positif  terhadap 
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belanja Modal. Penurunan hipotesis H3 dari logika dan hasil penelitian 

sebelumnya yaitu: 

H3 : DBH  merupakan faktor penentu pengalokasian  BM. 

4. Pendapatan Asli Daeah 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan  yang  diperoleh  Daerah  yang  dipungut berdasarkan 

Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (UU 

No. 33  Tahun  2004). Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah 

adalah  kontribusi  wajib kepada  Daerah  yang  terutang oleh orang 

pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  UU,  dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. 

Penerbitan UU No. 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  bertujuan  untuk  menyempurnakan  sistem 

desentralisasi  fiskal.  Penyerahan  wewenang pengelolaan jenis-jenis 

pajak  yang bisa dipungut pemerintah daerah sesuai dengan potensinya 

diharapkan dapat  membantu meningkatkan PAD. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PAD 

berpengaruh signifikan terhadap BM (Maimunah, 2008; Darwanto dan 

Yustikasari, 2007; Andirfa, 2009; Yudani, 2008). Halim (2007) 

menyatakan  bahwa  ketergantungan  kepada transfer dari pemerintah 

pusat haruslah diupayakan seminimal mungkin sehingga PAD bisa 
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menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Kusnandar dan Siswantoro (2012) membuktikan bahwa PAD 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Prosentase 

PAD relative  rendah  terhadap  total  pendapatan  daerah  dalam  kisaran 

7%  namun kontribusi prosentase tersebut sangat  perpengaruh terhadap 

pengalokasian Belanja Modal.  Menurut  Waluyo  (2007),  idealnya  

semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan PAD sehingga 

pemerintah daerah benar-benar bisa mandiri, tidak tergantung dari 

transferan pemerintah pusat lagi. 

Hasil penelitian dari  Abdullah  dan  Halim  (2006)  menyimpulkan 

bahwa pendapatan sendiri tidak berasosiasi positif terhadap Belanja 

Modal. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa secara teoritis PAD 

merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  dapat  digunakan  

untuk membiayai pelayanan publik. Khusus untuk pemerintahan 

Indonesia,  prosentasenya kecil  yaitu  5-7%  dari  total  penerimaan  

daerah  digunakan  untuk  Belanja  Modal.  Ardhani dan  Handayani 

(2011),  Jiwatami  (2013)  dan  Wandira (2013)  menyatakan hal yang  

sama  yaitu  mendukung  hasil  penelitian  bahwa kemandirian daerah 

tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.  Penurunan hipotesis H4 dari 

logika dan hasil penelitian sebelumnya yaitu : 

H4 : PAD  merupakan faktor penentu pengalokasian BM. 
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C. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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