BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
Febriana (2015) dalam penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi belanja modal menyimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh
terhadap belanja modal, hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah yang tinggi
akan mempengaruhi pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan publik
sehingga akan meningkatkan belanja modal. Selain pendapatan asli daerah, dana
alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja modal akan tetapi dana alokasi
khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja
modal. Hal ini dikarenakan dana alokasi khusus yang kecil akan tetap
meningkatkan pengalokasian belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran
yang yang tinggi akan menurunkan pengalokasian belanja modal.
Penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016) memiliki tujuan untuk
menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah , dana alokasi umum, dana alokasi
khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada
kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data tahun 2012 – 2014 yang diambil dari pemerintah kabupaten/kota di
provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan
Pemerintah Daerah Departemen Keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan dana
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alokasi khusus tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja
modal.
Jaya (2014) melakukan penelitian yang membuktikan bahwa pendapatan asli
daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli
daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah
pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi.
Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bali
menggunakan Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB periode 2006-2011
sebagai sampel.
Fiona (2016) menguji mengenai pengaruh analisis kapasitas fiskal dan
pengaruhnya terhadap anggaran belanja modal yang menyimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan belanja pegawai
mempunyai pengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal pada
kabupaten/kota di pulau Sumatra. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota
yang memiliki anggaran belanja pegawai yang besar cenderung memiliki belanja
modal yang rendah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam penelitian ini tidak
berpengaruh terhadap anggaran belanja modal yang berarti bahwa lain-lain
pendapatan daerah yang sah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di pulau
Sumatra sangat kecil dialokasikan untuk belanja modal.
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Permatasari (2016) melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Jawa Timur
tahun 2010-2014 bertujuan untuk menguji apakah pendapatan daerah yang terdiri
dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi
hasil berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di
provinsi Jawa Timur. Hasil yang diporelah dari penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi
hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini berpengaruh
positif yang berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,
dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang diterima oleh daerah maka semakin
besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.
2.2 Landasan Teori
2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Di Indonesia entitas terbagi menjadi dua yaitu sektor publik dan non publik.
Meskipun berbeda, tetapi kedua entitas tersebut mempunyai persamaan yaitu
samasama terbagi menjadi dua bagian yang mempunyai kepentingan besar.
Hubungan tersebut dapat dikatakan hubungan antara prinsipal dan agen. Teori
keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan
(kontrak) diantara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen dimana prinsipal memberi
wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen
dan Meckliing, 1976 dalam Adyatma, 2015). Konsep utama teori ini yaitu adanya
hubungan kerja antara investor dengan manajer dalam bentuk kontrak kerja sama.
Dalam organisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan daerah teori ini telah
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banyak dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah yang ada di Indonesia sejak
otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah.
2.2.1.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif
Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif bertindak sebagai
agen dan legislatif bertindak sebagai prinsipal (Fozzard, 2001 dalam Adyatma,
2016). Pemerintah daerah menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang
selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak Iegislatif (DPRD)
akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapat dan
Belanja daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol mengawasi
kinerja pihak eksekutif (pemerintah daerah).
Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal yang
memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan dan agen yang menerima
pendelegasian otoritas dan prinsipal. Konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif,
legisiatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti
pemerintah atau panitia di legisiatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan
keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah
usulan tersebut diterima atau ditolak (Adyatma, 2016).
2.2.1.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (Voters)
Hubungan keagenan antara legislatif dan publik, disini legislatif (DPRD) bertindak
sebagai agen dan yang bertindak sebagai prinsipal yaitu publik. Hubungan yang
terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik
memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan
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memberikan dana dengan membayar pajak (Von Hagen, 2003 dalam Kurniawan,
2014). Legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja
dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi
walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen
dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya
sebagai pihak yang menerima tugas dari pubik, dan melakukan pendelegasian
kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.
Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya
dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena
akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (self-interst) dalam pembuatan
keputusan yang tekait dengan publik. Persoalan abdication menjadi semakin nyata
ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja
legislatif, sehingga perilaku moral hazard legisliatif dapat terjadi dengan mudah.
2.2.1.3 Hubungan Keagenan Dalam Penyusunan Anggaran Daerah di
Indonesia
Kebijakan umum APBD dan Plafon Anggaran dijadikan sebagai pedoman
penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif
membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk
dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam
perspektif keagenan, legislatif menjadikan APBD sebagai alat untuk mengawasi
pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.
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2.2.2 Otonomi Daerah
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintah daerah dituntut menjalankan roda pemerintahan
secara efisien dan efektif untuk menjalankan roda otonomi daerah yang mampu
mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan
pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki
oleh masing-masing daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah akan berhasil apabila
kemampuan dalam bidang keuangan dijadikan sebagai acuan, karena kemampuan
dalam bidang keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi
otonomi daerah.
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 APBD adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Anggaran daerah merupakan salah satu alat
yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan
didalamya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan
sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.Berdasarkan
Permendagri No. 37 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri
dari beberapa komponen yaitu :
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a. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.
Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
b. Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas pemerintah daerah pada suatu
periode anggaran. Komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung.
c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan dan Belanja modal. Komponen Pembiayaan
Daerah adalah Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih
Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.
2.2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum adalah jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang
tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Susanti,2016). Menurut
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum
oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal.
Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah fiskal yang terjadi akibat
adanya kebutuhan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah.
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2.2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya
disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
Dana Alokasi Khusus dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan,
pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur
ekonomis yang panjang. Tidak semua daerah menerima Dana Alokasi Khusus
karena Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan
kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.
2.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu
sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Minimnya pendapatan
yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah penyebab masalah utama yang
dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Penyebab
pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan yang rendah dalam mengelola
keuangan daearh yaitu Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal
dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah
dipisahkan menjadi dua jenis pendapatan, yaitu :
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a. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
b. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi
daerah.
2.2.7 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan
pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasukan kas daerah
dari sumbangan pendapatan lain-lain tidak begitu besar, tetapi diharapkan bisa
membiayai pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Penghasilan yang
termasuk dalam pendapatan lain-lain adalah : angsuran cicilan rumah dinas, jasa
giro, angsuran cicilan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, pelelangan
iklan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran pembinaan lembaga
keuangan daerah, dan lain-lain pendapatan.
2.2.8 Belanja modal
Menurut Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2015 Belanja modal adalah
pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah
nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi(satu tahun) serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap/aset
lainnya yang digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja
bukan untuk dijual. Belanja modal terdiri dari :
a.

Belanja modal Tanah, biaya yang dipergunakan untuk pengadaan /pembeliaan
/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan,
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pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan
pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai
tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
b.

Belanja modal Peralatan dan Mesin, Belanja modal Peralatan dan Mesin adalah
biaya yang dipergunakan 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.

c.

Belanja modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang
digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan
dimaksud dalam kondisi siap pakai.

a. 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 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.
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2.3 Hipotesis Penelitian
2.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja modal
Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual diantara dua pihak
yaitu agen dan prinsipal, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk
mengambil keputusan atas nama prinsipal atau bisa disebut dengan agen
bertanggung jawab kepada prinsipal. (Yovita,2018) Hubungan kontraktual antara
agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Dana Alokasi Umum
dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan
publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal.
Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah
daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat
kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima
berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam
memenuhi belanjanya (Susanti, 2016). Hal ini menggambarkan bahwa Dana
Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap Belanja modal. Terdapat hubungan
yang kuat antara Dana Alokasi Umum dengan belanja modal yang berarti bahwa
semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka akan semakin
tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2015), Heliyanto & Handayani
(2016), Permatasari (2016) mendapatkan hasil yaitu Dana Alokasi Umum
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut sejalan
dengan penelitian Febriana (2016), Susanti (2016) yang memperlihatkan bahwa
Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja

25

modal. Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah
daerah dalam memenuhi belanja langsung maupun yang tidak langsung. Hasil
penelitian tersebut berpengaruh positif yang berarti bahwa semakin besar dana
alokasi umum yang diterima oleh setiap daerah maka semakin besar pula belanja
modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.
H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja modal
2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja modal
Apabila disesuaikan dengan Agency Theory, hubungan kontraktual antara agen
(masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Dana Alokasi Khusus dapat
dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam membantu mendanai
kegiatan khusus melalui alokasi belanja modal. Hampir sama dengan Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu sumber pembiayaan
untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan
prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan,
pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Bedanya, kalau
Pendapatan Asli Daerah berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Alokasi
Khusus berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional (Dewi, 2017).
Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendapatan yang dialokasikan
dari APBN kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus lain dari alokasi
umum. (Permatasari, 2016) Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada
kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana
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dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya
pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja
modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang
dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.
Penelitian yang dilakukan Ramlan (2016), Permatasari (2016) dan Novianto
(2015) menghasilkan Dana alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja modal.
Dana Alokasi Khusus yang tinggi cenderung memiliki Belanja modal tinggi. Hal
ini terjadi karena Dana Alokasi Khusus tidak digunakan untuk modal saja
melainkan juga digunakan untuk infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana.
Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi, nilai Dana Alokasi Khusus relativ kecil
dan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional
dan menjadi urusan daerah. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian
Febriana (2016) dan Heliyanto (2016) mendapatkan hasil bahwa Dana Alokasi
Khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal dikarenakan Dana Alokasi
Khusus yang kecil akan tetap meningkatkan pengalokasian belanja modal.
H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja modal
2.3.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja modal
Menurut Agency Theory, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan
prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari
kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
publik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi
belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibiayai dari
belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu
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sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah. (Adyatma, 2015)
Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena
masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui
pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat hubungan antara
Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal.
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi
sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menujukkan
tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah, berarti
semakin besar daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri,
tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Daerah yang ditunjang dengan
sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas
masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah
tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan mampu memberi efek yang
signifikan terhadap belanja modal oleh pemerintah.
Disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan
belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah
dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Penelitian yang
dilakukan Jaya (2014), Sugiarthi (2014), Febriana (2015), Fiona (2016) dan
Heliyanto (2016) menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Pemerintah Daerah yang
memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, maka pengeluaran untuk alokasi
belanja daerahnya juga akan semakin tinggi. Proporsi Pendapatan Asli Daerah
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terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi tolak ukur kemandirian
keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang
didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan
belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.
H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja modal
2.3.4 Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja
modal
Agency Theory yaitu hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal
(pemerintah) dalam konteks Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat
dari tanggung jawab pemerintah dalam mengalokasikan Dana Darurat yang berasal
dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional
dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan
menggunakan sumber APBD.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut UU No. 23 Tahun 2014
merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang
meliputi hibah, dana darurat, dan dana lain-lain pendapatan yang ditetapkan
pemerintah. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan
meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah dalam APBD. Lain-lain
pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifkan terhadap belanja modal yang
artinya jika lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat maka belanja modal
juga akan meningkat.
Penelitian Fiona dkk (2016) menghasilkan bahwa Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja modal. Hasil tersebut
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menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah bukan penentu anggaran
belanja modal. Hasil dari penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian
Ramlan (2016) bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh
terhadap belanja modal artinya pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh
Lainlain pendapatan daerah yang sah.
H4: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja
modal
2.4 Kerangka Pemikiran

Dana Alokasi
Umum (X1)
Dana Alokasi
Khusus (X2)

Belanja modal
(Y)

Pendapatan Asli
Daerah (X3)
Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah (X4)

Uji Regresi

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Alur kerangka pemikiran diatas adalah terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas
dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Variabel terikat meliputi Belanja Modal. Teknik analisis data dalam penelitian ini
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menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara
kedua jenis variabel tersebut.
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan itu sendiri terdiri atas Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selain berasal dari dana
perimbangan pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah yang
dimilikinya melalui Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah yang dijadikan sumber pendapatan daerah. Belanja modal adalah pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset
tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
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