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SARI 

 

Wandira, Arbie Gugus. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 

(DBH) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada 

Pemerintah Provinsi Se Indonesia Tahun 2012)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Amir Mahmud, 

S.Pd., M.Si,. II. Kiswanto, SE., M.Si. 

 

Kata Kunci :  Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal. 

 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih 

banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 

Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah 

provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Data yang telah 

dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 16.0. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah melihat adanya 

fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU yang secara langsung bertanda 

negatif terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih 

memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal. 
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ABSTRACT 

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Effect of Revenue, General Allocation Fund, 

Special Allocation Fund, and Revenue Sharing against Capital Expenditure 

Budget Allocation (Empirical Study of the Provincial Government in Indonesia 

2012). Final Project. Accounting Departement. Faculty of Economics. State 

University of Semarang. Advisor. Amir Mahmud, S.Pd. M.Si. Co Advisor. 

Kiswanto, SE. M.Si. 

 

Keyword : Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, 

Revenue Sharing and Capital Expenditures. 

 

The local government allocated funds in the form of capital expenditure in 

the budget to increase the fixed assets. During this shopping area is more widely 

used for routine spending relatively less productive. The purpose of this study was 

to determine whether there is influence revenue, the General Allocation Fund, 

Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing Fund of the Allocation of 

Capital Expenditure to the provincial government as Indonesia either 

simultaneously or partial. 

The population in this study is a Provincial Government of Indonesia 

consists of 33 Province in 2012. This study uses secondary data in the form of 

budget realization report a Provincial Government of Indonesia in 2012. Testing 

the hypothesis in this study using multiple linear regression t test, F test, and the 

coefficient of determination. The data collected was analyzed first by testing the 

assumptions of classical hypothesis testing and then performed testing tool SPSS 

16.0. 

Based on the results of this study concluded that partial variables with 

negative direction General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and 

Revenue Sharing significant effect on capital spending. While the Revenue did 

not significantly influence capital expenditure. Simultaneously variables Revenue, 

General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing 

significant effect on capital spending.  

Advice can be given in this study is to see a different phenomenon from 

the General Allocation Fund, that directly influence the negative towards capital 

expenditure, local governments should pay more attention to the proportion of 

General Allocation Fund, is allocated to the capital budget. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, 

daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri 

dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak 

dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang 

dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di 

daerah.  

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan 

untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan 

menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif 

terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian 

sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 menyatakan bahwa salah satu 

pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH 

dibagi menjadi 2 yaitu DBH pajak dan bukan pajak/sumber daya.  
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Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal sebenarnya 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum 

yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun adanya kepentingan politik dari 

lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan 

alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan 

masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani 2003 dalam Putro 2010). 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 

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

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh 

karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah 

daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah 

lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita 

2011). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, 

misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan 

pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, 

pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai 

kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari 2007). 

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan 

pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup 

rendahnya tingkat pencairan anggaran. Penyerapan anggaran tahun 2010 masih di 
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bawah 90%, hal ini berarti ada permasalahan dalam belanja modal (Viva News 

2011). 

Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan 

infrastruktur yang sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, 

pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN (Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara). Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja 

modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk 

pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, 

Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja 

modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Selain 

hal tersebut, keterlibatan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Swasta untuk 

bekerja sama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur perlu diperluas 

dan ditingkatkan. Apabila penyediaan infrastruktur tidak diperluas dan 

ditingkatkan, maka ekonomi Indonesia yang tumbuh rata-rata 6% dewasa ini, 

dengan peluang investasi yang amat besar, tidak dapat mencapai hasil yang 

optimal (Setkab 2012). 

Pentingnya mengamati berapa proporsi gaji guru dalam Belanja Pegawai 

adalah karena selama ini banyak pihak yang menyoroti dan mengkritisi mengenai 

jumlah Belanja Pegawai yang dinilai terlalu besar dalam APBD. Banyak pihak 

menyampaikan bahwa hal ini mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk Belanja 

Modal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan Keuangan 
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2012). Melihat adanya kondisi Belanja modal dalam APBD di pemerintah 

provinsi Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat 

mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk 

belanja pegawai dan belanja rutin. 

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah 

daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan 

potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran 

belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja 

modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan  Dana Bagi Hasil (DBH). 

Otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah (pemda) sebagai 

institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan 

bernegara. Salah satu instrumen sekaligus faktor penting bagi keberhasilan 

pembangunan daerah adalah manajemen belanja daerah, yang tercermin melalui 

APBD (Suara Merdeka 2012). 

Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan 

mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang 

buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah 

dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan 

pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. 

Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola 
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APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak 

optimal dalam mengelola APBD (Suara Merdeka 2012). 

Pada saat yang bersamaan jumlah pendapatan daerah meningkat (baik dari 

pendapatan asli daerah maupun dana transfer) tetap saja belanja daerah belum 

mampu secara optimal meningkatkan kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Hal 

itu mengingat kunci persoalan rendahnya komitmen untuk meningkatkan kualitas 

infrastruktur di daerah melalui belanja modal yang cukup, belum sepenuhnya 

dimiliki oleh pemda (Suara Merdeka 2012).   

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah 

adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah 

daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah 

peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran 

belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah 

tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya. 

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam 

mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara 

satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan 

fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana 

perimbangan dari pemerintah ini adalah DAU yang pengalokasiannya 
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menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 tahun 2004). Adanya transfer 

dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD 

yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.  

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU 

adalah DAK yaitu dana yang 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 (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh 

Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga 

berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air 

minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, 

sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan 

yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah 

Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari 

nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengkaji ulang 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana 

Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal” (Studi Empiris pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012). 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia? 

2. Apakah DAU berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia? 

3. Apakah DAK berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia? 

4. Apakah DBH berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia? 

5. Apakah PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Pengalokasian 

Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia? 

 

1.3. Tujuan  

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh PAD terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. 

2. Menguji pengaruh DAU terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. 
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3. Menguji pengaruh DAK terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. 

4. Menguji pengaruh DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada 

Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. 

5. Menguji pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian 

Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. 

 

1.4.  Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian 

topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor 

publik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah 

untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah. 

b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan 

hasil penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Keagenan 

2.1.1. Pengertian Teori Keagenan 

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah 

persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana 

prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama 

prinsipal (Jensen dan Meckling 1976 dalam Yovita 2011). Terdapat perbedaan 

kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak 

selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. (Bangun 2009 

dalam Yovita 2011) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari 

game theory yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen 

untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan 

dengan kepentingan prinsipal.  

Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan 

kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal 

diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Kenyataannya, wewenang 

yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan 

prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Kewenangan yang dimiliki, 

manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan 

mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 
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informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri 

informasi (asymmetric information). Bangun (2009) dalam Yovita (2011) 

menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu 

untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan 

untuk memaksimalkan utylitynya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk 

mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya 

memiliki sedikit informasi yang ada.  

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar 

pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori 

keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, 

kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, 

baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan 

bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh 

prinsipal. (Lupia & McCubbins 2000 dalam Halim & Abdullah 2006) 

menyatakan: delegation occurs when one person or group, a principal, select 

another person or group, an agent, to act on the principal’s behalf yang berarti 

delegasi terjadi ketika seseorang atau kelompok (prinsipal) memilih orang atau 

kelompok lain, (agent) bertindak atas nama (prinsipal). 

Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen 

dan legislatif adalah prinsipal (Fozzard 2001 dalam Halim & Abdullah 2006). 

Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi 
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masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan 

legislatif juga merupakan persoalan keagenan.  

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, 

yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang 

menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal, dalam konteks pembuatan 

kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan 

kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk 

membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat 

usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.  

2.1.2. Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (Voters)  

Legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard 2001 dalam 

Halim & Abdullah 2006), dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) 

berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (voters) 

dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi 

untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan 

mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif terlibat dalam 

pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka 

diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada 

kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki 

kepentingan yang sama dengan publik. 

Lupia & McCubbins (2000) dalam Halim & Abdullah (2006) 

mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya 
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keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka 

menyebutkan abdikasi (abdication), yakni adanya kondisi dimana agen tidak 

dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap 

kepentingan prinsipal. Pemilih (voters) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli 

atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang 

mereka pilih.  

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya 

dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena 

akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (self-interest) dalam pembuatan 

keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan abdication menjadi semakin 

nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi 

kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan 

mudah. 

2.1.3. Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di 

Indonesia  

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara 

eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon 

Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan 

dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan 

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian 

diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum 

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Perspektif keagenan merupakan 
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bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk 

mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim & Abdullah 2006). 

2.1.4. Masalah Keagenan di Eksekutif 

Eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding 

legislatif (asimetri informasi). Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual 

bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan 

berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif 

memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan 

perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena 

itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan untuk dialokasikan 

dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif 

memberikan pelayanan dengan baik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan 

mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini 

(asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung 

mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi 

dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang 

mengandung kesenjangan seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri 

informasi antara eksekutif dan legislatif. Kesenjangan tersebut terjadi karena agen 

(eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya (Halim & Abdullah 2006). 

Proses penyusunan anggaran (APBD) diawali dari rencana pelayanan yang 

akan diberikan oleh pemerintah daerah. Pemilihan pelayanan (dalam bentuk 
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kegiatan) direncanakan secara bersama-sama dengan inisiatif terbesar ada di pihak 

eksekutif. Eksekutif kemudian mengalokasikan anggaran untuk setiap kegiatan, 

program, dan prioritas anggaran. Rangkuman usulan kegiatan dan anggarannya ini 

kemudian disampaikan kepada legislatif untuk dibahas terlebih dahulu sebelum 

disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Realisasi perilaku oportunistik 

eksekutif dalam pengusulan belanja ini di antaranya adalah: 

1. Mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas. 

2. Mengusulkan kegiatan yang memiliki lucrative opportunities (peluang untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar. 

3. Mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan. 

4. Mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan 

anggaran setiap kegiatan. 

5. Memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya (Halim & 

Abdullah 2006). 

2.1.5. Masalah Keagenan di Legislatif 

Perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai 

prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat 

meralisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah 

merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan 

legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. 

Melalui discretionary power yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan 

kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak 
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berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif (Halim & 

Abdullah 2006). 

Agen bagi publik (pemilih), perilaku oportunistik legislatif lebih kelihatan 

jelas. Penganggaran legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya 

dengan mengakomodasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang 

akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan 

kebutuhan masyarakat yang terindetifikasi ketika legislatif turun ke lapangan 

melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (Halim & Abdullah 2006). 

Ada dua kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi 

perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara 

eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran 

untuk pelayanan publik dalam bentuk “titipan”. Kondisi pertama, legislatif 

mengusulkan anggaran yang meningkatkan pengahasilannya sehingga dapat 

memenuhi self-interestnya dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan political 

corruption atas anggaran (Garamfalvi 1997 dalam Halim & Abdullah 2006). 

Sementara pada kondisi kedua, self-interest dalam jangka panjang ingin dicapai. 

Usulan anggaran yang diperjuangkan adalah yang megharumkan nama politisi di 

wilayah tertentu, sehingga cenderung pada usulan yang targetable atau hasilnya 

kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya, pembangunan cenderung di daerah 

merupakan wilayah pemilihan politisi yang powerful di legislatif. Masyarakat sulit 

melihat dan memahami kecenderungan ini (Halim & Abdullah 2006). 
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2.2. Belanja Modal 

2.2.1. Pengertian Belanja Modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

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

(Halim 2007). Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 

Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang 

digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dam aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan 

minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah 

Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset 

atau kekayaan daerah dan 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. Cara mendapatkan belanja modal 

dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki 

pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama 

dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana 

dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. 

Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka 

panjang secara financial (Ardhani 2011).  
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Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran 

anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri 

Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai asset tetap berwujud yang 

dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset 

tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal 

kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas 

minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi 

manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan 

dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya 

PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap. Belanja modal 

merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau 

menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset 

lainnya yang ditetapkan pemerintah. 

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful 

2006 dalam Yovita 2011) :  

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 
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sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas 

tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan 

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

dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya               

yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan 

pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam 

kondisi siap pakai.  

5. Belanja Modal Fisik Lainnya  adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta 

perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja 

modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan 
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jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, 

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk 

museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

2.2.2. Belanja Modal dalam Anggaran Belanja 

UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah yang 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maksud pernyataan tersebut 

adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar 

belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset tetap yang dimiliki 

sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam 

memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk 

menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan 

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan 
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pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan 

pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial 

(Halim & Abdullah 2006). 

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah 

daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara 

teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan 

membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun 

biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. 

Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau 

tender yang cukup rumit (Yovita 2011). 

2.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal 

Era desentralisasi fiskal diharapkan terjadi peningkatan pelayanan 

diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini 

diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di 

daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah 

dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, 

pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. 

(Harianto & Adi 2007 dalam Ardhani 2011). Perubahan alokasi belanja ditujukan 

untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi 

berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka 

kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai 

fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. 
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Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap 

kenaikan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan 

berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Adi 2006 dalam Ardhani 2011). 

 Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan 

manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimasi 

kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen 

(Bastian 2006 dalam Ardhani 2011). Pemerintah Daerah, dengan demikian harus 

mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja 

modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan 

pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa 

pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, 

misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya 

dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut 

menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan 

publik sangatlah penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal, 

seperti pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH perlu diketahui untuk 

dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal (Ardhani 2011). 

 

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.3.1. Pengertian PAD 

Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah (Halim 2007). Pendapatan Daerah sesuai UU No.33 
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Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan UU 

No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :  

a. Hasil Pajak Daerah 

b. Hasil Retribusi Daerah 

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan. 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :  

a. Sumbangan dari pemerintah,  

b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,  

c. Pendapatan lain-lain yang sah (Yovita 2011). 

2.3.2. Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, 

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, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah” (Yovita 2011). 
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Pajak ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini 

terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota 

sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 

tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak 

untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut : Pajak kendaraan bermotor, Bea 

balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak 

kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, 

jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak 

hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian 

golongan C, Pajak parkir (Halim 2007). 

2.3.3. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang 

dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain pajak daerah, sumber 

pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada 

terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-

Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 

dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA 

oleh kepentingan orang pribadi atau badan, jadi dalam hal retribusi daerah balas 

jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya 

retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana 
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retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan 

pasar tertentu oleh si pembayar retribusi.  

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan 

besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk 

melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin 

efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif 

retribusi yang dikenakan, jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi 

itu dianut asas manfaat (benefit principles). Berdasarkan asas ini besarnya 

pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat 

yang dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, namun yang menjadi 

persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh 

orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan 

yang harus dibayarnya (Yovita 2011). 

Retribusi ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. 

Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 untuk provinsi jenis pendapatan ini 

meliputi objek pendapatan berikut : Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi 

pemakaian kekayaan daerah, Retribusi penggantian biaya cetak peta, Retribusi 

pengujian kapal perikanan (Halim 2007).  

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi 

objek pendapatan berikut : Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Retribusi 

penggantian biaya cetak akte catatan sipil, Retribusi pelayanan pemakaman, 
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Retribusi pelayanan pengabuan mayat, Retribusi pelayanan parkir di tepi 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/pengsagrahan/vila, 

Retribusi jasa usaha penyodotan kakus, Retribusi rumah potong hewan, Retribusi 

jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal, Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan 

olah raga, Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air, Retribusi jasa usaha 

penjualan produksi usaha daerah, Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi 

izin tempat penjualan minuman berakholol, Retribusi izin gangguan, Retribusi 

izin trayek (Halim 2007). 

2.3.4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan. 

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak 

daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. 

Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja 

atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan 

cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil 
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pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, 

dan penjualan saham milik daerah (Yovita 2011). 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 

dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui 

anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan 

dipertanggungjawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah 

merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk 

seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus 

dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk 

mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah 

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya 

serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat 

adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan 

perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip 

ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962). 

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah 

merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah 

bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam 

memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan 

perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap 
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terjainin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi (Damang 

2011). 

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak 

dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. 

Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat 

keuntungan yang memungkmnkan perusahaan daerah dapat memberikan 

sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling 

bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah 

dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagal badan 

ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat 

berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan (Josef 

2005 dalam Damang 2011). 

2.3.5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) 

yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap 

daerah dan jasa giro (Yovita 2011). Pasal 79 UU 22/1999 mengisyaratkan bahwa 

dalam penyelenggaraan fungsi-funsi pemerintahan daerah, kepala daerah 

Kabupaten/Kota, dengan kata lain, diharapkan kepada kepala daerah 

Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) 

dari pusat melalui pembangian dana perimbangan.  
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Administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus 

dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD guna 

pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD dapat disimpulkan bahwa PAD 

merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan 

potensial daerahnya dan dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi 

daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan 

daerah yang sah. 

2.3.6. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah  

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. 

Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah 

satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai 

belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang 

pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan 

kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas 

dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal 

tersebut (Yovita 2011). 

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam 

pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber 

diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan 

sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian 

pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalian dan peningkatan 
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pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah (Mamesa 1995 dalam 

Damang 2011). 

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan 

oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  

dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan 

dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini berarti usaha peningkatan 

pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak 

hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan 

kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap 

sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya 

keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal 

yang dikehendaki setiap daerah (Mamesa 1995 dalam Damang 2011). 

 

2.4. Dana Alokasi Umum (DAU) 

2.4.1. Pengertian DAU 

Dana ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana 

untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung 
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menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan 

dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun 

kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. 

Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan 

fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud 

melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam 

rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD 

dikurangi dengan belanja pegawai (Halim 2009). 

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan 

Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan 

oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali 

oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa 

DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Bagi daerah 

yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar 

dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk 

mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak 

antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan DAU 

minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU akan memberikan 

kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai 

kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. 

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 
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kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan 

adalah sebagai berikut (Halim 2009): 

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang 

ditetapkan dalam APBN. 

2. DAU untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-

masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas. 

3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian 

jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi 

bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.  

Menurut UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan 

kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri 

dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Selain 

itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, 

pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua 

dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari 

Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah 

Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. 

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah 

(Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan 



 
 

 
 

32 

Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan 

daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi 

karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada 

(Rahmawati 2010). 

2.4.2. Prinsip Dasar Alokasi DAU 

Ririn (2011) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah 

sebagai berikut : 

1. Kecukupan  

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu 

bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup 

kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus 

diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban 

finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung 

meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena 

itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah 

mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon 

terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan 

memenuhi prinsip kecukupan. 

2. Netralitas dan efisiensi 

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem 

alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru 

memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam 
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perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh 

menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus 

memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang 

tersedia. 

3. Akuntabilitas 

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan 

terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah 

akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran 

lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting 

dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format 

yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada 

elektoral (accountability to electorates) dan bukan akuntabilitas finansial 

kepada pusat (financial accountability to the centre). 

4. Relevansi dengan tujuan 

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian 

alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Alokasi DAU ditujukan untuk 

membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang 

merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat 

bahwa kedua UU telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang 

menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi. 
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5. Keadilan  

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam pelaksanaan desentralisasi. 

6. Objektivitas dan transparansi 

Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk 

meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus 

dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat se-transparan mungkin. 

Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami 

oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat 

mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan 

interpretasi yang ambivalen. 

7. Kesederhanaan 

Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak 

boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak 

boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan 

kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan 

sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif 

terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan. 

2.4.3. Landasan Hukum Perhitungan dan Penghapusan DAU 

Landasan hukum pelaksanaan DAU adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat UU 
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No.33 Tahun 2004, alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh 

Pemerintah Pusat minimal 26 persen dari total penerimaan dalam negeri netto. 

Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan Fiscal 

Sustainability Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 

persen dari total pendapatan dalam negeri netto (Sirait 2009). 

DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal 

merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, 

kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-

undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara Alokasi 

Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah (Sirait 2009). 

Sirait (2009) mengatakan bahwa kebutuhan fiskal dapat diartikan sebagai 

kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluaran daerah dalam rangka 

menjalankan fungsi/kewenangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. 

Dalam perhitungan DAU, kebutuhan daerah tersebut dicerminkan dari variabel-

variabel kebutuhan fiskal sebagai berikut : 

a. Jumlah Penduduk 

b. Luas Wilayah 

c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 

d. Indeks Kemiskinan Relatif (IKR) 

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk 

menghimpun pendapatan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Potensi 
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penerimaan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD dengan DBH Pajak 

dan SDA yang diterima oleh daerah. Berdasarkan UU diatas, setiap daerah yang 

memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat 

menerima penurunan DAU, dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun 

berikutnya. Dasar inilah yang digunakan pemerintah untuk memberikan predikat 

daerah “kaya” (DKI Jakarta, Riau dan Kaltim) dan memperoleh penghapusan 

DAU (Sirait 2009). 

2.4.4. Dampak Penghapusan DAU 

Apabila dilihat dari sisi ekonomi, penghapusan DAU untuk beberapa 

daerah akan berimbas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional di 

daerah tersebut dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi 

nasional. Penghapusan ini akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan 

daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas kepada 

pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu pula. Imbas yang lain adalah 

terganggunya program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk 

meningkatakan pelayanan publik/infrastruktur yang dapat menjadi pemacu 

pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional. Penghapusan DAU 

tersebut juga dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di wilayah-wilayah 

tersebut yang dikarenakan akan meningginya biaya investasi akibat pengenaan 

pajak daerah yang tinggi (Sirait 2009). 
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Kenaikan pajak daerah yang tinggi ini merupakan salah satu jalan yang 

dapat ditempuh oleh daerah untuk menutupi pembiayan program daerah sebagai 

imbas dari penghapusan DAU oleh pemerintah pusat. Penghapusan DAU inipun 

nantinya akan berimpas pada ketimpangan vertical yang semakin melebar, 

sedangkan tujuan desentralisasi fiskal (DAU sebagai salah satu instrumen) 

bertujuan untuk mengurangi/mengikis ketimpangan vertikal antara pusat dan 

daerah. Apabila dilihat dari sisi sosial dan politik, penghapusan DAU ini 

mengingatkan kita kembali kondisi ekonomi daerah sebelum tahun 1999 dimana 

ada kesenjangan dan kecemburuan sosial daerah dengan pusat (Sirait 2009). 

Kesenjanagan dan kecemburuan sosial ini terjadi diakibatkan 

ketidakadilan yang mereka peroleh, karena sampai saat inipun masih terjadi 

ketidakadilan atas pembagian pendapatan eksplorasi SDA antara daerah dengan 

pusat, terlebih lagi adanya penghapusan DAU. Keputusan penghapusan ini akan 

berimbas kepada reaksi sosial dari tiap-tiap daerah sehingga dapat mengganggu 

iklim investasi di Indonesia. Prinsip keadilan ini pun harus menjadi perhatian 

yang mendapat skala prioritas. Menurut predikat “kaya” dari pemerintah untuk 

daerah-daerah yang DAU-nya yang akan dihapus terkesan hanya predikat, karena 

daerah-daerah tersebut masih merasa diberlakukan tidak adil oleh pemerintah atas 

pembagian hasil eksplorasi SDA (Sirait 2009). 
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2.5. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

2.5.1. Pengertian DAK 

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer 

keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk 

meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas 

nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan 

pelayanan antar bidang (Ikhlas 2011). DAK memainkan peran penting dalam 

dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena 

sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi 

penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah 

(Ikhlas 2011). 

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke 

Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, 

kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan 

terpencil, saluran irigasi primer, dll. 

Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah 

yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari 

DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan 

dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan 

pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana 

penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK 
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karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi 

infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. 

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian 

dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan 

daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi 

khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah 

dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 

kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan 

lingkungan hidup (Sulistyowati 2011). 

2.5.2. Kebijakan DAK 

Menurut Departemen Keuangan kebijakan DAK bertujuan  untuk :  

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan 

keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan 

penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang 

telah merupakan urusan daerah.  

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah 

pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, 

daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk 

kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata. 

3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan 

diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di 

bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.  
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4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan 

prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan infrastruktur.  

5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan 

lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan 

khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta 

meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana 

dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus 

di bidang infrastruktur.  

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak 

pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan 

khusus di bidang prasarana pemerintahan.  

7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari 

DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran 

Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.  

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi 

urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran 

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan 

Departemen Kesehatan.  

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur 
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ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan 

adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian 

anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang 

dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani 2011). 

2.5.3. Mekanisme Pengalokasian DAK 

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK 

adalah sebagai berikut : 

1. Kriteria Pengalokasian DAK 

a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan 

daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah 

dikurangi belanja PNSD 

b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan 

karakteristik daerah 

c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang 

dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta 

pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. 

2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: 

a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; 

b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.  

3. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria 

khusus, dan kriteria teknis. 
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4. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan 

perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan 

kriteria teknis. 

5. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

2.5.4. Arah Kegiatan DAK 

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Arah Kegiatan DAK adalah 

sebagai berikut : 

1. DAK Pendidikan 

Dana ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar 

(Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan 

bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah 

tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, 

dan daerah pesisir dan pulaupulau kecil. 

2. DAK Kesehatan 

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama 

dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 

keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, 

perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas 

pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan 

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk 
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poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan 

kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang 

pelayanan kesehatan di kabupaten/kota. 

3. DAK Keluarga Berencana 

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas 

pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana 

pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/ advokasi Program 

KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB, dan sarana pengasuhan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka 

kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan 

kesejahteraan dan ketahanan keluarga. 

4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka 

memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil 

produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, 

dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi 

regional. 

5. DAK Infrastruktur Irigasi 

Dana ini diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan 

jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi 
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khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal 

dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan. 

6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi 

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan 

pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan 

pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan 

drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

7. DAK Pertanian 

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 

di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna 

mendukung ketahanan pangan nasional. 

8. DAK Kelautan dan Perikanan 

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, 

pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta 

penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil.  

9. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah 

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam 

menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah 

pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak 

pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk 

pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor/bupati/walikota, 
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dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD, 

dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK. 

10. DAK Lingkungan hidup 

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam 

menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui 

peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem 

informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta 

perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan. 

11. DAK Kehutanan 

Dana ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai 

(DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, 

pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan 

kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan 

termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan. 

12. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan 

Dana ini ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk 

meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar 

untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan 

produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan 

ke daerah pemasaran. 
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13. DAK Perdagangan 

Dana ini diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi 

nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang 

terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan 

pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca 

bencana. 

 

2.6. Dana Bagi Hasil (DBH) 

2.6.1. Pengertian DBH 

Dana ini merupakan 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, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri 

dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) 

(Wahyuni & Adi 2009). 

Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun 

anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang 

pribadi (personal income tax), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang 

Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan 

sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA 

tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). 
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Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat 

pendapatan sebagai basis pajak. Dengan demikian, daerah dengan tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih 

tinggi pula (Wahyuni & Adi 2009). 

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan 

merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 

pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain 

DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase 

tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak 

bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 

(PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). 

Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan 

Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, 

Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni & Adi 2009). 

2.6.2. Dana Bagi Hasil Pajak 

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil 

berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum dana bagi hasil pajak adalah:   

a. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  

b. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan  
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c. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

d. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Harahap 2010). 

DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri, dan pajak penghasilan pasal 21. Penetapan alokasi DBH 

Pajakditetapkan oleh menteri keuangan. DBH pajak sendiri disalurkan dengan 

cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum 

daerah (Harahap 2010). 

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagi dengan 

imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, ”penerimaan negara dari PPh WPOPDN 

(Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada 

daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 

12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan”. Penyaluran DBH 

PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi 

penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan serta 

dilaksanakan secara triwulan (Sianipar 2011). 
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2.6.3. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)  

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari 

penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, 

pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas 

bumi (Harahap 2010). 

Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya kehutanan 

ditetapkan sebagai berikut: 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, yang 

diperoleh dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber 

Daya Hutan. Bagian negara dari penerimaan negara iuran penguasaan hutan 

dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan dan 64% untuk 

daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara provisi 

sumber daya hutan dibagi dengan perincian 16% untuk daerah yang bersangkutan, 

32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi yang 

bersangkutan. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi 

dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. 

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk 

daerah, yang diperoleh dari penerimaan iuran tetap (Land-rent) dan penerimaan 

iuran eksplorasi (royalti). Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap, 

dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan 64% 

untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Bagian daerah dari penerimaan negara 

iuran eksplorasi, dibagi dengan perincian 16% untuk daerah provinsi yang 
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bersangkutan, 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil lainnya dalam provinsi 

yang bersangkutan. Bagian kabupaten dalam provinsi yang bersangkutan, 

dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam 

provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010). 

Penerimaan iuran tetap (land-rent) adalah seluruh penerimaan iuran yang 

diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi 

atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Penerimaan iuran 

eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) adalah iuran produksi yang diterima 

negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil 

berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan 

kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi 

(royalti) satu atau lebih bahan galian (Harahap 2010). 

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri dari: 

Penerimaan pungutan pengusahaan perikanan, Penerimaan pungutan hasil 

perikanan. Dana bagi hasil perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan 

porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota. Bagian daerah dari 

penerimaan negara sektor perikanan dibagikan dengan sama besar kepada 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak 

dan gas yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya 

alam sektor pertambangan dan gas alam dari wilayah daerah yang bersangkutan 

setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya (Harahap 2010). 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan 

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan 

Gas Bumi (Migas), DBH Sumber Daya Alam pertambangan minyak bumi dibagi 

dengan yang bersangkutan (Harahap 2010). 

Sementara itu, DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi dibagi 

dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah. DBH 

Pertambangan Gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian 6% untuk provinsi 

yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12% untuk seluruh 

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan 

Gas bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian 0,1% untuk provinsi yang 

bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil, serta 0,2% untuk seluruh 

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan (Harahap 2010). 

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi sebear 80% dibagi 

dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota 

penghasil, dan 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang 

bersangkutan. Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi ke 

daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak 

melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari penetapan dalam APBN tahun 

berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam 

APBN Perubahan melebihi 130% (seratus tiga puluh persen), selisih penerimaan 

negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud 

dialokasikan dengan menggunakan formula DAU (Harahap 2010). 
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Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari 

minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Menteri Keuangan. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor 

pertambangan minyak dan gas alam berasal dari kegiatan operasi pertamina 

sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) dan kontrak 

kerjasama selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak-pajakdalam 

kegiatan pertambangan minyak dan gas alam dan pungutan-pungutan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sianipar 2011). 
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Tabel 2.1 

Alokasi Dana Bagi Hasil 
NO Jenis DBH Provinsi Kab/Kota Pemerintah Daerah Kab/kota 

lainnya dalam 

provinsi 

1 

a. 

 

b. 

Pajak 

PPh pasal 25, 29, & 

21. 

PPh WPOPDN & 

pasal 21  

 

40% 

 

8% 

 

60% 

 

12% 

   

2 

a. 

b. 

 

c. 

d. 

e. 

 

f. 

 

g. 

 

h. 

 

i. 

 

j. 

 

Bukan Pajak 

SDA kehutanan 

Iuran penguasaan 

hutan 

Provisi SDA hutan 

Dana Reboisasi 

Pertambangan 

Umum 

Penerimaan negara 

iuran tetap 

Penerimaan negara 

iuran eksplorasi 

SDA pertambangan 

gas bumi 

DBHpertambangan 

gas bumi 

SDA pertambangan 

panas bumi 

 

 

16% 

 

16% 

 

 

 

16% 

 

16% 

 

 

 

6% 

0,1% 

16% 

 

 

64% 

 

32% 

 

 

 

64% 

 

32% 

 

 

 

12% 

0,2% 

32% 

 

20% 

 

 

 

60% 

20% 

 

 

 

 

 

69,5% 

 

80% 

 

 

 

40% 

80% 

 

 

 

 

 

30,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

0,2% 

32% 

Sumber : Ringkasan dari Harahap (2010). 
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2.7.  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Nama dan Tahun 

Peneliti 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Yovita, Farah Marta 

(2011) 

Variabel Dependen : 

Belanja Modal 

Independen : Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, 

Dan Dana Alokasi Umum. 

Pertumbuhan Ekonomi, 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja 

modal. PAD, tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal, dan 

DAU berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

belanja modal.  

Ardhani, Pungky 

(2011) 

Variabel Dependen : 

Belanja Modal 

Independen : Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, 

Dan Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus. 

Secara parsial PAD dan DAU 

berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal. 

Sedangkan, Pertumbuhan 

Ekonomi dan DAK tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal. 

Secara simultan Pertumbuhan 

Ekonomi,PAD, DAU, dan 

DAK berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal. 

Sianipar, Eva Septiani 

(2011) 

Variabel Dependen : 

Belanja Modal 

Independen : Pendapatan 

Asli Daerah, Dana 

Perimbangan meliputi : 

Dan Dana Alokasi Umum, 

Dana Alokasi Khusus, 

Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil Bukan 

Pajak. 

Secara parsial variabel 

PAD,DAU,danDAK 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja, sedangkan 

DBH Pajak dan DBH Sumber 

Daya Alam tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja 

modal. Secara simultan, 

PAD, dan Dana Perimbangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja. 

Sumber : Ringkasan dari Yovita (2011) 
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2.8. Kerangka Berfikir 

2.8.1. Hubungan Antara PAD dengan Belanja Modal 

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam 

menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil 

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

PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah 

daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-

masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa 

membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah 

melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka 

semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011). 

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanakan kebijakannya sebagai 

daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam 

menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang 

diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam 

melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu 

cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk 

kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 

dalam Ardhani 2011). 

Menurut Mardiasmo (2002: 132), PAD adalah penerimaan daerah dari 

sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil 
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

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

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

peralatan dan aset tak berwujud (Halim 2007).  

Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD 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 Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. 

2.8.2. Hubungan Antara DAU dengan Belanja Modal 

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 
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untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah (UU No. 33/2004). 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 Ardhani 2011).  

Hasil penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian 

empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto & Adi 

(2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari 

pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakosa (2004) memperoleh bukti 

empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima 

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

memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian 

daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) 

menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku 

belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber 
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penerimaan DAU. 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 (belanja modal) akan meningkat. 

2.8.3. Hubungan DAK terhadap Belanja Modal 

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. 

Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan 

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahnya. Kepentingan pemerintah pusat diserahkan kepada 

pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33/2004).  

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu 

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 

pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya 

kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan 

DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, 

peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur 

ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan 

dalam belanja modal (Ardhani 2011). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) DAK 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sementara 

lembaga SMERU menyatakan bahwa DAK merupakan salah satu sumber 

pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 

hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan 

alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. 

2.8.4. Hubungan DBH terhadap Belanja Modal 

DBH merupakan 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, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri 

dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). 

Berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai 

tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) 

orang pribadi (personal income tax), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 

Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil 

dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak 

memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara 

(APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya 

tingkat pendapatan sebagai basis pajak, dengan demikian daerah dengan tingkat 
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pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih 

tinggi pula (Wahyuni & Adi 2009). 

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan 

merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 

pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain 

DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan 

belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, 

begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika 

anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

Pendapatan Asli Daerah 

Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Khusus  

Dana Bagi Hasil   

 

Belanja Modal  
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2.9. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka 

hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai 

berikut : 

Ha1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di 

Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

Ha2 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di 

Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

Ha3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal di 

Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

Ha4 = Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah 

Provinsi se-Indonesia 

Ha5 = Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh 

terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi se-Indonesia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana 

data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya 

menggunakan statistik. 

 

3.2. Populasi  

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan 

seluruh objek yang menjadi perhatian (Purwanto 2004). Penelitian ini merupakan 

penelitian populasi, dimana obyek yang diamati berupa benda hidup maupun 

benda mati dan sifat-sifat yang ada dalam obyek tersebut dapat diukur atau 

diamati. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. 

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 

2012, yang terdiri dari data realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan data realisasi 

belanja modal yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda. 
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3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Belanja Modal 

Belanja modal merupakan belanja langsung yang dikeluarkan oleh 

pemerintah provinsi se-Indonesia tahun 2012 untuk membiayai kegiatan investasi. 

Indikator variabel belanja modal antara lain : Belanja Tanah, Belanja Peralatan 

dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, 

Belanja Aset Lainnya (Yovita 2011). 

Pengukuran variabel belanja modal ini diukur dengan skala rasio. Belanja 

modal dapat diukur dengan perhitungan : 

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung 

dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja 

Aset Lainnya. 

3.4.2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD merupakan sumber keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia dari 

tahun 2012 yang digali dari dalam wilayah daerah dan terdiri dari hasil pajak 

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

lain-lain pendapatan daerah yang sah. Indikator PAD antara lain: pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain 

pendapatan daerah yang sah (Yovita 2011). 
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Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat 

diukur dengan perhitungan : 

PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan + lain – lain pendapatan daerah yang 

sah. 

3.4.3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator DAU 

adalah sebagai berikut : 

1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari : pengeluaran atau belanja daerah 

rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks 

kemiskinan relatif. 

2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari : penerimaan daerah, indeks industri, 

indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM) (Yovita 

2011). 

Variabel DAU ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DAU dapat 

ditentukan dengan perhitungan : 

DAU Kabupaten/kota = 90% x 25% x PDN (Pendapatan Dalam Negeri) x Bobot 

DAU. 
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3.4.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK untuk 

masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan 

dalam Laporan Realisasi APBD (Ardhani 2011). 

3.4.5. Dana Bagi Hasil (DBH) 

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada pemerintah Provinsi se-Indonesia berdasarkan angka 

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (Wahyuni & Adi 2009). Indikator DBH adalah sebagai berikut : 

1. DBH Pajak 

2. DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 

Variabel DBH ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DBH dapat 

diukur dengan Perhitungan : 

    DBH =  Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

data PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja modal di pemerintahan Provinsi se-
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Indonesia tahun 2012 dimana data yang digunakan adalah Laporan realisasi 

APBD yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik ini merupakan metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa 

data, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dalam 

penelitian ini adalah melalui : 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variabel PAD, variabel DAU, 

variabel DAK, variabel DBH, dan variabel belanja modal. Analisis deskriptif 

ini dapat diuji dengan menggunakan statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

maximum, minimum, dan standar deviasi, dan juga dapat dilihat dari 

klasifikasi masing-masing varibel. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian, analisis ini 

ditempuh dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas Data 

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk 

melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 
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Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan kolmogorov sminov 

terhadap masing-masing variabel, dan juga dapat dilihat dari penyebaran 

data (titik) pada normal P Plot of Regression Standardlized Residual 

variabel independen, dimana jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau 

tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah dilakukan 

pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan 

digunakan terbebas dari asumsi klasik atau tidak, yang terdiri dari sebagai 

berikut : 

1) Uji Multikolonieritas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel 

independen lain dalam satu model (Nugroho 2005 dalam Ardhani 

2011). Selain itu deteksi terhadap multikoliniearitas juga bertujuan 

untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai 

pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat 

diketahui jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 
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dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat 

dikatakan terbebas dari multikolinieritas, sedangkan VIF = 1/Tolerance, 

jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1. 

2) Uji Autokorelasi 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan 

dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test), yaitu untuk 

menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung 

nilai d statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui 

adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test. Jika 

nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

(Nugroho 2005 dalam Ardhani 2011). Nilai DW dibandingkan dengan 

du dl dengan kriteria sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Jika Keputusan 

d<dl  Terjadi masalah autokorelasi yang 

positif dan perlu perbaikan  

dl<d<du  Ada masalah autokorelasi positif tetapi 

lemah, dimana perbaikan akan lebih 

baik  

du<d<4-du  Tidak ada masalah autokorelasi  

4-du<d<4-dl  Masalah autokorelasi lemah, dimana 

dengan perbaikan akan lebih baik  

4-dl<d  Masalah autokorelasi serius  

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang berjenis Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

(Ghozali 2007 dalam Maharani 2010). 

Uji statistik yang digunakan adalah Uji Scatterplot dan Uji 

Glesjer. Uji Scatterplot digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara lain nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan 
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dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dsan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) 

yang telah di studentized. Sedangkan Uji Glesjer mengusulkan untuk 

meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. (Gujarati, 

2003 dalam Maharani, 2010).  

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji 

Scatterplot adalah jika ada pola seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas 

sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dengan uji Glesjer 

adalah meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen 

dengan persamaan regresi Ut = α+βXt+vt dan jika tingkat probabilitas 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05), maka dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

Heteroskedastisitas (Ghozali 2011 dalam Maharani 2010). 

c. Analisis Regresi 

Setelah uji asumsi klasik dilakukan maka selanjutnya menganalisis regresi 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1) Model Regresi 

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier 

berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan PAD, DAU, 

DAK, dan DBH terhadap belanja modal dengan melihat kekuatan 

hubungan antar belanja modal dengan PAD, DAU, DAK, dan DBH. 

Model regresi linier berganda tersebut adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan : 

Y  = Belanja Modal 

a   = Konstanta 

b1b2b3b4 = Koefisien Regresi untuk X1, X2, X3, dan X4 

X1  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X2  = Dana Alokasi Umum (DAU) 

X3  = Dana Alokasi Khusus (DAK) 

X4  = Dana Bagi Hasil (DBH) 

e  = Faktor lain ( Faktor Pengganggu) 

Jika terdapat masalah asumsi klasik, dapat dilakukan dengan cara 

melakukan transformasi logaritma, hal ini dilakukan agar setiap 

variabel yang digunakan dapat memenuhi asumsi klasik (Ghozali 2007 

dalam Maharani 2010).  Persamaan regresi logaritma yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

LnY = a + b1LnX1+b2LnX2+b3LnX3+b4LnX4+e 
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Keterangan : 

LnY  = Belanja Modal 

a  = Konstanta 

b1b2b3b4 = Koefisien Regresi untuk X1, X2, X3, dan X4 

LnX1  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

LnX2  = Dana Alokasi Umum (DAU) 

LnX3  = Dana Alokasi Khusus (DAK) 

LnX4  = Dana Bagi Hasil (DBH) 

 e  = Faktor lain ( Faktor Pengganggu) 

2) Uji Statistik t 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilihat 

jika thitung < ttabel, maka Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara 

PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. Sebaliknya 

apabila thitung > ttabel, maka Ha diterima artinya ada pengaruh antara 

PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. 

3) Uji Statistik F 

Uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama – sama mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dapat dilihat 

jika Fhitung < Ftabel, maka Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara 

PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. Sebaliknya 
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apabila Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima artinya ada pengaruh antara 

PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. 

4) Mencari Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

adanya regresi linier berganda. Jika R
2
 yang diperoleh mendekati 1 

maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji regresi berganda 

ini dianalisis pula besarnya koefisien determinan parsial (r
2
) untuk 

masing-masing variabel bebas. Menghitung r
2
 digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana sumbangan efektif dari masing-masing 

variabel bebas. Semakin besar nilai r
2
 digunakan maka semakin besar 

variasi sumbangannya terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Analisis Deskriptif 

Tabel 4.1 Statistik deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-variabel 

independen dan dependen secara statistik dalam penelitian ini. Variabel-variabel 

independen dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK, dan DBH, sedangkan 

variabel dependennya adalah belanja modal. Berikut ini adalah uji statistik 

deskriptif : 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD 33 93649 18685000 2187354.24 3699493.370 

DAU 33 52638 1569782 819764.88 332884.921 

DAK 33 0 106191 40479.15 17397.410 

DBH 33 23983 8901550 796906.91 1679395.257 

BM 33 147415 10944406 964098.55 1862679.440 

Valid N (listwise) 33     

Sumber : Output SPSS (dalam jutaan rupiah) 

Hasil uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa 

dari jumlah sampel (N) sebanyak 33, dimana rata-rata jumlah PAD (X1) 

Pemerintah Provinsi se-Indonesia sebanyak Rp.2,1 Triliyun dengan jumlah PAD 

terendah Rp.93,6 Milyar dan PAD tertinggi Rp.18,6 Triliyun dengan standar 

devisiasi Rp.3,6 Triliyun dari rata-rata. PAD merupakan sumber penerimaan 
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penting bagi daerah dalam jangka panjang yang berpengaruh besar terhadap 

penerimaan daerah. 

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bedasarkan 

tabel 4.1 di atas rata-rata jumlah DAU (X2) sebanyak Rp.819,7 Milyar dengan 

jumlah DAU terendah Rp.52,6 Milyar dan jumlah DAU tertinggi Rp.1,5 Triliyun 

dengan Standar Devisiasi Rp.332,8 Milyar dari rata-rata. 

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasioanal. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan 

keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan 

penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang 

merupakan urusan daerah. Berdasarkan tabel 4.1 di atas rata-rata jumlah DAK 

(X3) sebanyak Rp.40,4 Milyar dengan jumlah DAK terendah Rp.0 dan jumlah 

DAK tertinggi Rp.106,1 Milyar dengan Standar Devisiasi Rp.17,3 Milyar dari 

rata-rata. 

DBH  merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan tabel 4.1 

diatas rata-rata jumlah DBH (X4) sebanyak Rp.796,9 Milyar dengan jumlah DBH 
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terendah Rp.23,9 Milyar dan jumlah DBH tertinggi Rp.8,9 Triliyun dengan 

Standar Devisiasi Rp.1,6 Triliyun dari rata-rata. 

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. 

Belanja daerah yang dilakukan oleh pemda diantaranya pembangunan dan 

perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga 

menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersediannya infrastruktur yang 

baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor. 

Produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya 

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata jumlah belanja modal (Y) 

sebanyak Rp.964 Milyar dengan jumlah belanja modal terendah Rp.147,4 Milyar 

dan jumlah belanja modal tertinggi Rp.10,9 Triliyun dengan Standar Devisiasi 

Rp.1,8 Triliyun dari rata-rata. 

 

4.1.2. Uji Normalitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat 

apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal, dalam penelitian ini uji 

normalitas dapat di uji menggunakan kolmogorov smirnov terhadap masing-

masing variabel, dan juga dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada normal P 
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Plot of Regression Standardlized Residual variabel independen. Berikut ini adalah 

hasil uji Normalitas data dengan analisis grafik Normal Probability Plot : 

 

Gambar 4.1 Analisis Grafik Normal Probability Plot 

Sumber : Output SPSS  

 

Hasil Normal Probability Plot pada gambar 4.1 di atas dapat diketahui 

bahwa sumbu menyebar disekitar garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa 

Normal Probability Plot berdistribusi secara normal. Berikut ini adalah hasil uji 

normalitas data dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S): 
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Tabel 4.2 Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

  Unstandardized Residual 

N 33 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.24030762E6 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .178 

Positive .178 

Negative -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.023 

Asymp. Sig. (2-tailed) .246 

Test distribution is Normal. 

Sumber : Output SPSS 

 

Hasil uji K-S pada tabel 4.2 di bawah terlihat besarnya nilai K-S adalah 

1,023 dan signifikansinya adalah 0,246 dan nilai diatas 5% (α = 0,05). Dalam hal 

ini berarti data residual berdistribusi normal. 

 

4.1.3. Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan 

keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu 

model dapat dilihat dimana jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih 

dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat 

dikatakan terbebas dari multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF lebih besar dari 

10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinieritas. Berikut 

ini adalah hasil Uji Multikolonieritas : 
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Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 PAD .097 10.328 

DAU .157 6.378 

DAK .345 2.896 

DBH .082 12.139 

 Dependent Variable : BM 

 Sumber : Output SPSS  

 

Hasil Uji Multikolonieritas pada tabel 4.3 di atas dilihat bahwa variabel 

independen yaitu DAU dan DAK mempunyai angka VIF dibawah angka 10 dan 

nilai Tolerance tidak kurang dari 10% (α = 0,10), sedangkan variabel PAD dan 

DBH mempunyai nilai VIF diatas angka 10. Hal ini berarti terdapat persoalan 

multikolonieritas dalam penelitian ini, untuk memperbaiki model regresi jika 

terdapat persoalan multikolonieritas dapat dilakukan dengan cara melakukan 

transformasi logaritma agar setiap variabel yang dilakukan dapat memenuhi 

asumsi klasik. Hasil Uji Multikolonieritas setelah Ln pada tabel 4.4 di bawah 

dapat dilihat bahwa variabel independen yaitu LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan 

LnDBH mempunyai angka VIF dibawah angka 10 dan nilai Tolerance tidak 

kurang dari 10% (α = 0,10). Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk 

variabel diatas tidak terdapat persoalan multikolonieritas. Berikut ini adalah hasil 

Uji Multikolonieritas setelah Transformasi Logaritma : 
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  Tabel 4.4 Uji Multikolonieritas setelah Ln 

  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

LnPAD .641 1.561 

LnDAU .766 1.305 

LnDAK .741 1.350 

LnDBH .490 2.040 

  Dependent Variable : LnBM 

 

 

4.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test), yaitu untuk 

menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

menghitung nilai d statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk 

mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test. 

Berikut ini adalah hasil Uji Autokorelasi dengan uji statistik Durbin Watson : 

 

 

  

Sumber : Output SPSS 
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Tabel 4.5 Uji Autokorelasi Setelah Ln 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .909
a
 .825 .800 231752.107 1.887 

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnDAU, LnDAK, LnPAD  

b. Dependent Variable: LnBM 

Sumber : Output SPSS  
 

  

Hasil uji Autokorelasi pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa nilai 

Durbin Watson adalah 1,887, dengan jumlah unit analisis 33, jumlah variabel 

bebas 4 nilai dl= 1,1927 dan du= 1.7298 maka nilai DW 1,887 berada diantara -2 

sampai +2 dan dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi. 

 

4.1.5. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.  

Uji statistik yang digunakan adalah Uji Scatterplot dan Uji Glesjer. Uji 

Scatterplot digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat grafik plot antara lain nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya 

Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola 

tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dsan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y 
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sesungguhnya) yang telah di studentized. Berikut ini adalah hasil Uji Scatterplot 

Model : 

 

 
 

Gambar 4.2 Hasil Scatterplot Model Setelah Ln 
Sumber : Output SPSS 

 

Hasil Scatterplot Model pada gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y,maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil uji Glesjer pada Tabel 

4.6 di bawah ini menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen 

tidak ada yang signifikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinnya diatas 
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tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya Heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil Uji Glesjer : 

Tabel 4.6 Hasil Uji Glesjer Setelah Ln 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -789334.882 3.628E6  -.218 .829 

LnPAD -66983.650 102805.379 -.149 -.652 .520 

LnDAU -46621.069 200424.486 -.048 -.233 .818 

LnDAK 118551.853 341804.507 .074 .347 .731 

LnDBH 139705.788 112563.089 .323 1.241 .225 

Dependent Variable : abresid 

Sumber : Output SPSS  

 

 

4.1.6. Analisis Regresi 

   Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier 

berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan LnPAD, LnDAU, 

LnDAK, dan LnDBH terhadap LnBM dengan melihat kekuatan hubungan antar 

LnBM dengan LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan LnDBH. Model regresi linier 

berganda tersebut adalah : 

LnBM = a + b1LnPAD + b2LnDAU + b3LnDAK + b4LnDBH + e 

Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi : 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Setelah Ln 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1931207.877 1485619.198  -1.300 .205 

LnPAD 65613.275 42096.081 .157 1.559 .131 

LnDAU -393242.479 82068.522 -.440 -4.792 .000 

LnDAK 432503.564 139959.898 .289 3.090 .005 

LnDBH 196469.925 46091.605 .490 4.263 .000 

Dependent Variable: LnBM 

Sumber : Output SPSS (dalam jutaan rupiah) 

 

Dari Tabel 4.7 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

LnBM= -1931207,877 + 65613,275 LnPAD – 393242,479 LnDAU + 

432503,564 LnDAK + 196469,925 LnDBH + e 

Model regresi tersebut bermakna : 

1. Nilai konstanta sebesar -1931207,877 artinya apabila nilai variabel LnPAD, 

LnDAU, LnDAK, dan LnDBH bernilai 0, maka anggaran belanja modal 

bernilai semakin berkurang. 

2. Variabel LnPAD menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan 

berpola positif sehingga semakin bertambah LnPAD maka semakin tinggi 

belanja modal. PAD berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai 

koefisien sebesar 65613,275 artinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel 

PAD akan menaikkan belanja modal sebesar 65,6 Milyar. 

3. Variabel LnDAU menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan 

berpola negatif sehingga semakin bertambah LnDAU maka semakin rendah 
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belanja modal. DAU berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai 

koefisien sebesar -393242,479 artinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel 

DAU akan menurunkan belanja modal sebesar -393,2 Milyar. 

4. Variabel LnDAK menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan 

berpola positif sehingga semakin bertambah LnDAK maka semakin tinggi 

belanja modal. DAK berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai 

koefisien sebesar 432503,564 artinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel 

DAK akan menaikkan belanja modal sebesar 432,5 Milyar. 

5. Variabel LnDBH menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja modal dan 

berpola positif sehingga semakin bertambah LnDBH maka semakin tinggi 

belanja modal. DBH berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai 

koefisien sebesar 196469,925 artinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel 

DBH akan menaikkan belanja modal sebesar 196,4 Milyar. 

 

4.1.7. Uji Statistik t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu 

atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 4.7 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil Uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 1,559 dengan 

signifikansi sebesar 0,131. Nilai signifikan untuk variabel LnPAD 

menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai t-
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hitung -0,131 < t-tabel sebesar 2,045 yang artinya bahwa H1 ditolak sehingga 

tidak ada pengaruh yang signifikan PAD terhadap Belanja Modal. 

2. Hasil Uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar -4.792 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel LnDAU 

menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai 

t-hitung -4.792 > t-tabel sebesar 2,045 yang artinya bahwa H1 diterima 

sehingga ada pengaruh yang signifikan DAU terhadap Belanja Modal. 

3. Hasil Uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 3.090 dengan signifikansi 

sebesar 0,005. Nilai signifikan untuk variabel LnDAK menunjukkan nilai 

dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai t-hitung 3.090 > t-

tabel sebesar 2,045 yang artinya bahwa H1 diterima sehingga ada pengaruh 

DAK terhadap Belanja Modal. 

4. Hasil Uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 4.263 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel LnDBH 

menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai 

t-hitung 4.263 > t-tabel sebesar 2,045 yang artinya bahwa H1 diterima 

sehingga ada pengaruh DBH terhadap Belanja Modal. 

 

4.1.8. Uji  Statistik F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui  sejauh mana variabel-variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil 

Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel berikut ini : 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F Setelah Ln  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.857E12 4 1.714E12 31.917 .000
a
 

Residual 1.450E12 27 5.371E10 
  

Total 8.307E12 31 
   

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnDAU, LnDAK, LnPAD   

b. Dependent Variable: LnBM 

Sumber : Output SPSS  
 

    

Hasil Uji statistik F pada tabel 4.8 diatas untuk menguji pengaruh LnPAD, 

LnDAU, LnDAK dan LnDBH yang mempunyai F-hitung sebesar 31.917 dengan 

nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% (α = 0,05) dan F-

hitung sebesar 31.917 > F-tabel sebesar 2,69 yang artinya H5 diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal. 

 

4.1.9. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi 

linier berganda. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi Setelah Ln 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .909
a
 .825 .800 231752.107 

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnDAU, LnDAK, LnPAD  

b. Dependent Variable: LnBM 

Sumber : Output SPSS (dalam jutaan rupiah) 
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Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) sebesar 0,800. Hal ini berarti 80% variabel belanja modal 

dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu LnPAD, LnDAU, 

LnDAK dan LnDBH, sedangkan 20% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar 

model penelitian. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal, hal ini dapat dikarenakan ada nilai PAD yang 

rentangnya sangat jauh, yaitu antara Provinsi Maluku dan Provinsi DKI Jakarta, 

terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata PAD berjumlah 

Rp 2,1 Triliyun, dengan rincian nilai terendah Rp 93,6 Milyar terdapat di provinsi 

Maluku utara dan nilai tertinggi Rp 18,6 Triliyun terdapat di provinsi DKI Jakarta. 

Daerah dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalian 

sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah 

meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan 

kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan  

dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan 

hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal. Yovita (2011) mengatakan bahwa provinsi 
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dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar. Hal 

ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja 

yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hasil penelitian tersebut 

diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap belanja modal, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) dan Sianipar (2011) yaitu PAD 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena 

penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.  

 

4.2.2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Hasil ini 

menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung 

memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk 

membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan 

belanja lainnya. Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan 

dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam 

bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk 

perilaku opportunistik. Hal ini terjadi karena pihak agensi memiliki informasi 

keuangan yang lebih daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal 
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memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki 

keunggulan kekuasaan. 

Masalah keagenan yang ditimbul dikalangan eksekutif (pemerintah pusat) 

cenderung memaksimalkan utility (self interest) dalam pembuatan atau 

penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (asimetri 

informasi). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan “budgetary slack”. Hal ini 

terjadi disebabkan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam 

pemerintahan di mata legislatif masyarakat/rakyat, bahkan untuk kepentingan 

pilkada berikutnya, tetapi budgetary slack APBD lebih banyak untuk kepentingan 

pribadi kalangan eksekutif (self interest) daripada untuk kepentingan masyarakat. 

Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi : agen mempunyai 

informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan yang 

berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse selection. Adanya asimetri 

informasi diantara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan 

terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku opportunistik dalam proses penyusunan 

anggaran yang justru lebih besar daripada didunia bisnis yang memiliki automatic 

checks berupa persaingan (Kasper & Streit 1999 dalam Nurul 2010). Realisasi 

perilaku oportunistik eksekutif dalam pengusulan belanja di antaranya adalah: 

6. Mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas. 

7. Mengusulkan kegiatan yang memiliki lucrative opportunities (peluang untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi) yang besar. 

8. Mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan. 
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9. Mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan 

anggaran setiap kegiatan. 

10. Memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya (Halim & 

Abdullah 2006). 

Ada dua kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi 

perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara 

eksplisit berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran 

untuk pelayanan publik dalam bentuk “titipan”. Pada kondisi pertama, legislatif 

mengusulkan anggaran yang meningkatkan pengahasilannya sehingga dapat 

memenuhi self-interestnya dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan political 

corruption atas anggaran. Sementara pada kondisi kedua, self-interest dalam 

jangka panjang ingin dicapai (Garamfalvi 1997 dalam Halim & Abdullah 2006). 

Berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan terjadinya perilaku 

opportunistik yang dimanfaatkan oleh pihak agen/eksekutif yaitu sebagai 

pemerintah pusat dan prinsipal/legislatif sebagai pemerintah daerah yang 

menyebabkan DAU berarah negatif dan signifikan terhadap belanja modal. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan 

hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal dengan arah negatif. Hal ini disebabkan DAU lebih banyak 

digunakan untuk membiayai belanja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat 

dengan hasil penelitian ini dimana DAU memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Berbagai pemaparan di atas 
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dapat disimpulkan jika semakin rendah DAU maka alokasi belanja modal semakin 

meningkat begitu juga sebaliknya semakin meningkat DAU maka alokasi belanja 

modal semakin rendah.  

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ardhani (2011) dan Sianipar (2011) yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi 

belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih 

baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini 

memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat 

dipengaruhi sumber penerimaan DAU.  

 

4.2.3. Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi 

yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang 

besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku 

belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan 

daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut 

daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan 

kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur 

yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja 
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modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan 

(DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui 

belanja modal. 

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan 

prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi 

tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat 

telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan DAK untuk mengurangi beban 

biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. 

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, 

peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis 

yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya 

pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran 

belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki 

pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika 

anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menyatakan 

bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian 

tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ardhani (2011), yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan 

periode waktu yang berbeda. 
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4.2.4. Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi 

yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang 

besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku 

belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH 

merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah 

satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 

memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. 

Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang 

didasarkan atas daerah penghasil.  

Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari 

pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui 

pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun 

infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor 

belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan 

keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan 

melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat 

maka alokasi belanja modal pun meningkat. Pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sianipar (2011) memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan 

penelitian ini, yaitu DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.  
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4.2.5. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) memberikan hasil yang sama 

dengan penelitian ini yaitu PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel 

independen dimana DAU, DAK dan DBH termasuk didalam indikator Dana 

Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD, 

DAU, DAK dan DBH secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH secara bersama-sama 

terhadap belanja modal adalah sebesar 80% berarti sisanya sebesar 20% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap 

Belanja Modal.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap 

Belanja Modal. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja 

Modal. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja 

Modal. 

5. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU yang secara 

langsung bertanda negatif terhadap belanja modal, sebaiknya pemerintah 



 
 

 
 

97 

daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran 

belanja modal. 

2. Melihat pengaruh DAK dan DBH sangat signifikan terhadap belanja modal 

maka sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan anggaran DAK dan DBH 

yang di proporsikan ke anggaran belanja modal. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih 

bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran 

atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan 

pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun 

variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi. 
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REKAP DATA APBD TAHUN 2012 

PROVINSI SE-INDONESIA (dalam jutaan rupiah) 

 
NO PROVINSI  PAD DAU DAK DBH Belanja Modal 

1 Prov.Aceh 804.285 911.081 50.414 1.010.744 1.000.060 

2 Prov. Sumatera Utara 4.026.427 1.103.389 41.628 541.127 909.034 

3 Prov. Sumatera Barat 1.284.980 918.560 32.501 103.399 725.887 

4 Prov. Riau 1.824.504 489.180 62.491 2.447.327 1.549.481 

5 Prov. Jambi 713.559 598.882 32.673 387.987 494.919 

6 Prov. Sumatera Selatan 1.899.650 716.153 45.401 1.443.523 1.011.789 

7 Prov. Bengkulu 479.298 775.311 28.621 50.598 321.610 

8 Prov. Lampung 1.600.273 939.139 31.088 221.888 757.583 

9 Prov. DKI Jakarta 18.685.000 209.909 0 8.901.550 10.944.406 

10 Prov. Jawa Barat 8.176.353 1.269.961 48.356 917.540 1.284.574 
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11 Prov. Jawa Tengah 5.799.955 1.516.893 50.630 562.963 661.685 

12 Prov. DI Yogyakarta 800.156 757.057 19.053 74.404 217.959 

13 Prov. Jawa Timur 9.068.160 1.491.561 52.788 864.625 1.044.767 

14 Prov. Kalimantan Barat 1.113.388 1.023.230 43.913 140.500 379.521 

15 Prov. Kalimantan Tengah 709.586 951.256 50.184 198.180 511.378 

16 Prov. Kalimantan Selatan 1.882.942 521.823 25.000 492.100 526.531 

17 Prov. Kalimantan Timur 4.295.804 52.638 52.891 4.287.267 2.685.939 

18 Prov. Sulawesi Utara 549.355 790.534 43.540 55.000 351.536 

19 Prov. Sulawesi Tengah 466.835 902.088 43.237 42.900 297.257 

20 Prov. Sulawesi Selatan 2.348.695 996.940 42.774 284.160 363.804 
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21 Prov. Sulawesi Tenggara 532.566 869.883 34.660 106.033 397.001 

22 Prov. Bali 1.751.376 694.079 34.026 124.113 458.097 

23 Prov. Nusa Tenggara Barat 721.467 809.618 53.326 183.251 390.376 

24 Prov. Nusa Tenggara Timur 389.647 940.647 57.089 105.258 205.556 

25 Prov. Maluku 243.557 829.491 38.063 82.484 155.301 

26 Prov. Papua 403.561 1.569.782 106.191 479.404 1.025.825 

27 Prov. Maluku Utara 93.649 703.159 37.858 79.554 339.327 

28 Prov. Banten 2.981.553 530.833 29.687 355.852 1.034.968 

29 Prov. Bangka Belitung 420.581 634.088 25.136 126.083 322.566 

30 Prov. Gorontalo 161.639 582.140 24.008 23.983 147.415 

31 Prov. Kepulauan Riau 572.308 460.858 23.166 818.588 334.380 

32 Prov. Papua Barat 134.500 901.398 38.633 750.000 816.271 

33 Prov. Sulawesi Barat 134.985 590.680 36.786 35.543 148.449 
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Lampiran 2 

Tabel Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD 33 93649 18685000 2187354.24 3699493.370 

DAU 33 52638 1569782 819764.88 332884.921 

DAK 33 0 106191 40479.15 17397.410 

DBH 33 23983 8901550 796906.91 1679395.257 

BM 33 147415 10944406 964098.55 1862679.440 

Valid N (listwise) 33     
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Lampiran 3 

Gambar Analisis Grafik Normal Probability Plot 
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Lampiran 4  

Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.24030762E6 

Most Extreme Differences Absolute .178 

Positive .178 

Negative -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.023 

Asymp. Sig. (2-tailed) .246 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 5 

Tabel Uji Multikolonieritas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 
PAD .097 10.328 

DAU .157 6.378 

DAK .345 2.896 

DBH .082 12.139 

  Dependent Variable : BM 
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Lampiran 6 

Tabel Uji Multikolonieritas setelah Ln 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

LnPAD .641 1.561 

LnDAU .766 1.305 

LnDAK .741 1.350 

LnDBH .490 2.040 

  Dependent Variable : LnBM 
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Lampiran 7 

Tabel Uji Autokorelasi setelah Ln 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .909
a
 .825 .800 231752.107 1.887 

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnDAU, LnDAK, LnPAD  

b. Dependent Variable: LnBM 
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Lampiran 8 

Tabel Hasil Uji Glesjer setelah Ln 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -789334.882 3.628E6  -.218 .829 

LnPAD -66983.650 102805.379 -.149 -.652 .520 

LnDAU -46621.069 200424.486 -.048 -.233 .818 

LnDAK 118551.853 341804.507 .074 .347 .731 

LnDBH 139705.788 112563.089 .323 1.241 .225 

Dependent Variable : abresid 
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Lampiran 9 

Gambar Hasil Scatterplot Model setelah Ln 
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Lampiran 10 

Tabel Hasil Analisis Regresi setelah Ln 

                                                                           Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1931207.877 1485619.198  -1.300 .205 

LnPAD 65613.275 42096.081 .157 1.559 .131 

LnDAU -393242.479 82068.522 -.440 -4.792 .000 

LnDAK 432503.564 139959.898 .289 3.090 .005 

LnDBH 196469.925 46091.605 .490 4.263 .000 

a. Dependent Variable: LnBM       
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Lampiran 11 

Tabel Hasil Uji Statistik F setelah Ln 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.857E12 4 1.714E12 31.917 .000
a
 

Residual 1.450E12 27 5.371E10   

Total 8.307E12 31    

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnDAU, LnDAK, LnPAD   

b. Dependent Variable: LnBM     
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Lampiran 12 

Tabel Hasil Koefisien Determinasi setelah Ln 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .909
a
 .825 .800 231752.107 

a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnDAU, LnDAK, LnPAD  

b. Dependent Variable: LnBM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


