
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan 

Menurut Halim dan Abdullah (2006) Teori Keagenan yakni teori yang 

mengaitkan hubungan prinsipal dengan agen yang berasal dari teori ekonomi, 

keputusan, sosiologi, organisasi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan di 

dalam teori keagenan terdapat hubungan yang diibaratkan sebagai sebuah kontrak 

yang mana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain, dalam hal ini disebut 

agen, untuk melakukan beberapa jasa demi kepentingan mereka dengan 

mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk 

membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 

Prinsipal pendelegasian pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan 

kepada agen, dimana wewenang dan tanggung 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 

bias bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan 

kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang 

dimiliki oleh keduanya, sehingga menihmbulkan adannya asimetri informasi 

(asymmetric information). 
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Teori keagenan berusaha mendeskripsikan hubungan antara agen dan 

prinsipal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Focus teori keagenan 

(Elisenhardt, 1989) dalam (Mulyani, 2017) penentuan kontrak yang paling efisien 

mengatur hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa : a) manusia 

memiliki sifat mementingkan diri sendiri, rasional terbatas ( Bounded Rationality), 

keengganan risiko (Risk Aversion), b) organisasi meliputi konflik kepentingan 

antar anggota, c) informasi merupakan suatu komoditi dan dapat dibeli. 

Pengalokasian anggaran untuk tahun berikutnya merupakan suatu 

perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya, seperti halnya alokasi belanja 

modal ditahun selanjutnya berdasarkan realisasi pendapatan sebelumnya. 

Pendapatan yang diterima sebelumnya beserta pengeluaran (belanja) dapat menjai 

acuan bagi pemerintah daerah setempat dalam melakukan pengalokasian untuk 

belanja ditahun selanjutnya. Untuk itulah tugas agent dalam melaksanakan 

tugasnya agart tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan anggaran dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan, pembangunan daerah, dan pertumbuhan ekonomi 

yang baik apabila direncanakan dengan baik dalam APBD. 

Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislative, eksekutif adalah agen 

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

Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi 

masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan 

legislative juga merupakan persoalan keagenan. Masalah keagenan paling tidak 

melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan 
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tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari principal, 

dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif. Hubungan keagenan disini 

terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut 

diterima atau ditolak.    

2. Anggaran Daerah 

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan  

mengenai  estimasi kinerja yang hendak  dicapai selama periode waktu  tertentu  

yang  dinyatakan  dalam  ukuran finansial,  sedangkan penganggaran adalah proses 

atau metode untuk  mempersiapkan  suatu  ang garan. Anggaran daerah merupakan 

salah satu alat yang memegang peranan penting dalam me ningkatkan pelayanan 

publik dan didalamnya tercermin kebutuhan  masyarakat  dengan  memperhatikan  

potensi  dan  sumber-sumber  kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003). 

3. Otonomi Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi didasarkan pada UU Nomor 32 

tahun 2004 pasal 1. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang Pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah 

alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka 

memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses 

pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat 
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diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan  di  

bawahnya  untuk  melakukan pembelanjaan,  kewenangan  untuk  memungut 

pajak,  terbentuknya  Dewan  yang  dipilih  oleh rakyat, Kepala Daerah  yang  

dipilih  oleh DPRD, dan adanya  bantuan  dalam  bentuk  tranfer  dari Pemerintah 

Pusat. 

4. Pendapatan Asli Daerah 

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil  pengelolaan 

kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  

sah  (Mardiasmo, 2002). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD (Pendapatan 

Asli Daerah) bertujuan memberikan kewenangan  kepada Pemerintah Daerah  

untuk mendanai  pelaksanaan otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  Daerah 

sebagai perwujudan Desentralisasi. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber peneriman daerah yang 

asli digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah 

daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk 

memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah 

terdiri dari : 

a. Pajak daerah, adalah pungutan daerah yang menurut peraturan yang telah 

ditetapkan oleh daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sebagai 

badan hokum publik. Pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan pemerintah 
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daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanta 

tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bias dapat dipaksakan. 

b. Retribusi daerah, yaitu pungutan sah yang menjadi pungutan daerah sebagai 

wujud pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha 

atau milik pemerintah daerah bersangkutan. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan pendapatan 

daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa 

dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang 

disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang di pisahkan, sesuai dengan 

motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu 

kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, 

dan mengembangkan perekonomian daerah. 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, adalah pendapatan-pendapatan yang 

tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan 

dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk 

menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu 

bidang tertentu.  

5. Dana Alokasi Umum 

DAU (Dana Alokasi Umum) adalah jenis transfer dana antar tingkat 

pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.  Undang-

undang No.  31 tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan 
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daerah,menyebutkan  dana  alokasi  umum  merupakan  dana yang  bersumber  dari  

pendapatan  APBN  yang dialokasikan  bertujuan  untuk  pemeratan  kemampuan 

keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhandaerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

Adanya dana transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka 

daerah bias focus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai 

belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemeberian Dana Alokasi 

Umum dengan Belanja Modal. 

Alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah yaitu : 

a. Untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal vertical, yang disebabkan dari 

sumber-sumber penerimaan utama di daerah yang bersangkutan. 

b. Untuk menanggulangi masalah ketimpangan fiscal horizontal, yang 

disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat 

bervariasi tergantung dari konsidi daerah dan sumber daya alam yang 

dimilikinya. 

c. Untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi pada 

saat perekonomian daerah maju pesat dapat ditingkatkan saat pereknomian 

menurun. 
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6. Belanja Modal 

PP Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa 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. 

Berdasarkan Portal Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Modal adalah 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap atau aset lainnya yang sifatnya mempertahankan atau 

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 

Peningkatan kualitas pelayanan public dapat diperbaiki melalui perbaikan 

manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya 

meminimasikesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen 

(Bastian, 2006) dalam (Adyatma, 2015). Dengan demikian, Pemerintah Daerah 

harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja 

modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan 

pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja 

modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

pengalokasian belanja modal seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU). 

Dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) 

yang dikategori utama, diantaranya adalah : 
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a. Belanja modal tanah 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 

c. Belanja modal gedung dan bangunan 

d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 

e. Belanja modal fisik lainnya 

7. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita   diproduksi 

dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985). Satu-

satunya  ukuran  yang  paling  penting dalam  konsep  ekonomi  adalah Produk 

Domestik Bruto  (PDB)  yang  mengukur  total  nilai  barang dan jasa yang  

dihasilkan pada  suatu negara atau nasional. Produk Domestik Regional Bruto 

untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasil kan pada uatu daerah atau 

lokal. Berdasarkan pengertian tersebut,peneliti menggunakan Produk Domestik 

Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Dalam 

pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007).  

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembanguan sarana dan 

prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, 

kewirausahaan, transportasi, komunikasi komposisi sektor industri, teknologi, 

pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, 

pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, 

pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan 
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ekonomi (Darwanto 2007).  Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi 

adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan 

pertumbuhan penduduk.  Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada public dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 

B. Penelitian Terdahulu 

Peneliian yang dikaukan oleh Arwati & Hadiati (2013) menguji pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Anggaran Belanja Modal, sedangkan variabel independenya adalah 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode 

penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (Library Research) dengan 26 Kabupaten/Kota pada tahun 2008-2010 

sebagai sample. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan 

Pertumbuhan Ekonomi serta Dana Alokasi Umum secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.      

 



20 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya & Dwirandra (2014) menguji Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi 

sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 

Tahun 2006-2011. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Belanja Modal. 

Variabel independent pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Variabel 

moderasi pada penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Metode penentuan 

sampel yang digunakan yaitu dengan sampling jenuh. Pengumpulan data 

dilakukan melalui metode observasi non partisipan. Teknik analisis yang 

digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Penelitian ini 

menggunakan Laporan Realisasi Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

Tabel Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 

2006–2011. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 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 yang dilakukan oleh Sugiarthi & Supadmi (2014) menguji 

Pengaruh PAD,DAU,dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan 

Ekonomi sebagai Pemoderasi pada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2007-2011. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal. 

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PAD, DAU, dan 

SILPA, serta menggunakan variabel moderasi yaitu Pertumbuhan Ekonomi. 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen-

dokumen yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali seperti 

Laporan Realisasi APBD Tahun 2007-2011 dan Tabel Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Tahun 2007-2011 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi 

Bali. Sampel yang digunakan adalah seluruh anggota populasi yaitu 

kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota periode 

2007-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Regression 

Analysis (MRA). Hasil pengujian menunjukan PAD, DAU, dan SiLPA 

berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Bali. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi 

variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada 

belanja modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adyatma (2016) menguji Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2011-2013. Variabel dependen yang digunakan penelitian ini yaitu 

Belanja Modal. Variabel independent yang digunakan penelitian ini yaitu 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, serta menggunakan variabel 

moderasi yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD 

tahun 2011-2013.   Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis akan 
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dilakukan dengan menggunakan Moderated Regression Analysis. hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa    Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  

Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah 

dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana 

alokasi umum dengan Belanja Modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2016) menguji Pengaruh Dana 

Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan 

Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2015. 

Variabel dependen dalam penelelitian ini yaitu Bealanja Modal dan Kemandirian 

Keuangan, sedangkan variabel independennya yaitu Dana Alokasi Umum dan 

Pendapatan Asli Daerah. Populasi yang dipakai adalah seluruh data DAU, PAD 

dan Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan 

penelitian adalah data sekunder yang meliputi Data Laporan Realisasi APBD 

tahun 2003-2015, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengggara 

dimana diperoleh data mengenai jumlah Realisasi Anggaran Belanja Modal. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

Pendaptan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negative 

terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, dkk (2013) menguji tentang 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 

Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2012. 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal, sedangkan variabel 

independennya yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti 

menggunakan data Time Series (urutan waktu)  yaitu  data  yang  dikumpulkan  

dari  tahun  ke  tahun(tahun 2005-2012) dimana data  tersebut merupakan data 

skunder yang diperolehdari  lembaga  atau  Instansi  Pemerintah  yaitu  BPKAD  

(Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan BPS di Kabupaten Pasaman 

Barat. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Belanja Modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya & Dwirandra (2014) menunjukan 

bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada Belanja Modal 

di kabupaten /kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011. Variabel dependen 

penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel independennya 

yaitu Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu 

Pertumbuhan Ekonomi. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu dengan 

sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi non 

partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis 

(MRA). Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB 
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periode 2006-2011 sebagai sampel. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 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 yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) menguji Pengaruh PAD, DAU 

dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota 

Jawa Tengah Tahun 2011. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Anggaran 

Belanja Modal, sedangkan variabel independennya yaitu PAD, DAU dan DAK. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter.Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Populasi dalam 

penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi APBD pemerintah 

kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011.Hasil penelitianmenunjukkan 

bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi 

khususberpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Fahlevi (2016) menguji tentang 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil 

terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh Tahun 2011-2014. Data  

yang  digunakan  dalam  penelitian  inimerupakan  data  sekunder,  dalam  Laporan  

RealisasiAnggaran  (LRA)  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di Wilayah  Aceh  

periode  2011-2014. Data yang di analisis dalam penulisan ini adalahregresi linear 
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berganda (Multiple Linear Regression) yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruhpendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan danabagi hasil terhadap 

belanja modal. Hasil penelitiannya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

Belanja Modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menguji tentang Pengaruh 

PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerinta 

Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012. Variabel depende dalam penelitian ini yaitu 

PAD, DAU, DAK, dan DBH. Sedangkan variabel independennya yaitu Belanja 

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

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

sekunder yang berupa Laporan Re-alisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia 

tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK 

dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedang-kan PAD tidak 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, 

DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Teoritis 
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Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 

Keterangan : 

   Variabel Independen 

  Variabel Moderating 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal 

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

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

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”. Penelitian yang dilakukan oleh Arwati 

& Hadiati (2013); Sugiarthi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) 

menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 

terhadap Belanja Modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya 

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan 

Belanja Modal 

(BM) 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Dana Alokasi Umum 

(DAU) 

Belanja Modal 

Pertumbuhan Ekonomi (PE) 
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belanja modal. Setiap penyusunan APBD, belanja modal harus disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang di 

terima, sehingga Pemerintah Daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk 

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus 

menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.Sehingga  dapat  

disimpul kan  bahwa  semakin  tinggi  Pendapatan  Asli Daerah, maka Belanja 

Modal  juga akan  semakin tinggi. Berdasarkan paparan di atas, hipotesisnya 

sebagai berikut:   

H1:   Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal 

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). 

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan 

keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan 

melalui belanja modal. Hasil dari penelitian dari Oktora dan Pontoh (2013) 

menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

modal. Prakosa (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal 

dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Mereka 

menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang 

terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap 
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transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan 

adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan 

sangat dipengaruhi sumber 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 modal akan meningkat 

H2:   Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Modal 

 

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal 

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat 

terwujudnya kesejah teraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang 

penting dalam pembangunan daerah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang 

mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya 

alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan transportasi, komunikasi, 

komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian 

internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai 

variabel pemoderasi.  Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan 
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Asli Daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang 

meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, 

sehingga  tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.  

Penelitian yang dilakuan Sugiarthi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan 

pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

H3: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Belanja Modal 

 

4. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) 

terhadap Belanja Modal 

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, 

Dana Alokasi Umum merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum merupakan 

dana dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 

Alokasi Umum adalah salah satu sumber untuk menambah investasi modal 

(Belanja Modal) yang membedakannya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat 

memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.  Semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan 
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Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

yang meningkat berdampak pada peningkata pendapatan perkapita penduduk, 

sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas    penduduk semakin meningkat.  

Selain itu, semakin tinggi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang 

dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang tinggi 

selanjutnya akan digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk memberikan 

pelayanan publik yang memadai sehingga hal  ini akan  meningkatkan  Belanja  

Modal.  Penelitian yang dilakuan Sugiarthi & Supadmi (2014) menemukan bukti 

empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan 

Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi dasarkan paparan di atas, hipotesis 

dapat di simpulkan sebagai berikut:   

H4:   Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum    

terhadap Belanja Modal 

   

 

 


