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BAB ll 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Kontijensi 

      Hanu (2006) (dalam Sugiarti & Supadmi, 2014) Menyatakan bahwa 

teori kontijensi berdasarkan pada pemikiran bahwa secara universal, 

tidak terdapat sistem akuntansi manajemen yang tepat yang 

penerapannya dapat dilakukan pada organisasi. Teori kontijensi yang 

deskriptif membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda 

antara satu situasi dengan situasi lainnya, sementara teori kontijensi yang 

preskriptif membahas perilaku yang paling efektif dalam setiap jenis 

siituasi (Yukl, 2010 dalam Sugiarti & Supadmi, 2014). 

      Drazin (1985) (dalam Mufarrohah, Sutrisno & Purnomosidhi, 2013). 

Menyebutkan pusat teori kontijensi struktural adalah proposisi bahwa 

struktur dan proses organisasi harus sesuai konteksnya (karakteristik 

budaya organisasi, teknologi, ukuran atau tugas) jika ingin bertahan atau 

menjadi efektif. Faktor budaya, gaya kepemimpinan, komitmen 

organisasi dan kompetensi merupakan unsur-unsur yang terbentuk dari 

lingkungan dan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. 

      Hayes (1977) (dalam Mufarrohah, Sutrisno & Purnomosidhi,  2013), 

Menyebutkan aspek kontijensi utama lainnya dari evaluasi kinerja adalah 

struktur internal dan fungsi sub unit. Sifat tugas yang dilakukan, jenis 
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orang, hubungan interpersonal, dan kemampuan untuk mengukur dan 

menghitung fungsi, semua cenderung bervariasi dengan sub unit. 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan sebagai faktor 

kontijensi yang memiliki pengaruh terhadap kinerja. Faktor budaya, gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi dan kompetensi merupakan unsur-

unsur yang terbentuk dari lingkungan dan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja pemerintah. 

      Kaitannya variabel-variabel penelitian dengan teori kontijensi dimana 

dalam penentuan besarnya prosentase Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 

Negara berdasarkan keputusan presiden tersebut. Maka setiap daerah 

akan berperilaku berbeda dalam mengalokasikan APBD tergantung pada 

situasi yang dihadapi. Mana yang pailng efektif dalam setiap jenis situasi, 

sehingga besarnya prosentase Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) akan berbeda antara satu Kabupaten/Kota dengan 

Kabupaten/Kota yang lainnya. 

    Dalam Pengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA), maka pemerintah daerah harus 

berperilaku berbeda, demi mengefektifkan kedua pos anggaran tersebut. 

Agar terbentuk belanja modal yang cukup tinggi. 

2. Teori Pilihan Rasional 

       Teori Pilihan Rasional adalah sebuah konsep yang menjelaskan 

bagaimana memilih tindakan agar dapat memaksimalkan kegunaan atau 
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dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata lain 

memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya (Sugiarthi & 

Supadmi, 2014). 

      Meskipun teori ini berakar pada ilmu ekonomi, tetapi dalam 

perkembangan teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena 

yang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu termasuk didalamnya 

begaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik (Sugiarthi & 

Supadmi, 2014). 

      'Teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori 

tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan 

merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori 

pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku 

individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini 

berfokus pada penentu pilihan individu (individualisme metodologis). 

      Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki 

preferensi diantara beberapa pilihan alternatif, yang memungkinkan 

orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi 

tersebut dianggap lengkap (orang tersebut selalu dapat menentukan 

alternatif yang mereka ingginkan atau tak ada alternatif yang diinginkan)  

dan transitif (apabila pilihan A lebih diinginkan dari pada pilihan B dan 

pilihan B lebih diinginkan dari pada pilihan C maka A lebih diinginkan 

dari pada C). Agen rasional kemudian mempertimbangkan informasi 
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yang ada, kemungkinan peristiwa, dan potensi biaya dan keuntungan dari 

menentukan pilihan, dan bertindak konsiten dalam memilih tindakan 

terbaik. 

      Rasionalitas sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam model 

dan analisis ekonomi mikro. Rasionalitas juga penting bagi ilmu politik 

moderen, sosiologi, dan filsafat. Versi turunan dari rasionalitas adalah 

rasionalitas instrumental yang meliputi pencarian cara paling hemat biaya 

untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan 

tersebut (https://id.wikipedia.org/wiki/teori_pilihan_rasional). 

     Hal ini dapat dijelaskan  dengan variabel-variabel penelitian dimana 

dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan Sisa 

Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pemerintah daerah dituntut untuk 

bisa memilih tidakan yang tepat sehingga memaksimalkan keutungan dan 

meminimalisir biaya. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus memiliki 

kebijakan publik yang tepat dalam melakukan hal tersebut. 

     Sedangkan Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat yaitu Dirjen perimbangan 

Keuagan Negara harus bisa memilih tindakan yang tepat dalam 

prosentase pemberian dana kepada pemerintah daerah. Sehingga dapat 

meminimalisir biaya dan memaksimalkan keuntungan yang ada sehingga 

lebih banyak terserap untuk belanja modal. 

 

 

Pengaruh Pendapatan Asli…, Nanda Yoga Aditiya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/teori_pilihan_rasional


16 
 

3. Belanja Modal 

       Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa belanja 

modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah (SAP), pengertian 

belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris 

yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk 

didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 

kategori utama  yaitu:  (Syaeful, 2006 dalam Yovinta, 2011) 

1. Belanja modal tanah  

      Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang 

digunakan untuk pengadaan atau pembeliian atau pembebasan 

penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, 

perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran 

lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai 

tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

2. Belanja modal peralatan dan mesin 

      Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya 

yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian 

atau dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris 
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kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

3. Belanja modal gedung dan bangunan 

      Belanja modal gedung dan bagunan adalah pengeluaran atau biaya 

yang digunakan untuk pengadaan atau  penambahan atau penggantian, 

dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan 

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah 

kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud kondisi siap pakai. 

4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 

      Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya 

yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian 

atau peningkatan pembangunan atau 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 

      Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang 

digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian 

pembangunan atau pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak 

di kategorikan ke dalam 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 
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barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, 

hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal alamiah. 

       Menurut Perdirjen perbendaharaan nomor PER 33/PB/2008 yang 

dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap 

atau aset lainya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa 

manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Siswantoro, 2011). 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

      Dalam pasal 6 undang–undang nomor 33 tahun 2004, Sumber PAD 

terdiri dari: 

a. Pajak daerah. 

b. Retribusi daerah. 

c.  Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah meliputi : 

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 

2. Jasa giro 

3. Pendapatan bunga 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5. Komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari 

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah 
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       Dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang dana 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang–undangan. Kemudian dalam pasal 3 

disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pemerintrah daerah dilarang untuk: 

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi 

2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat 

mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan 

kegiatan ekspor impor. 

5. Dana Alokasi Umum (DAU) 

      Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004 dalam pasal 1 

disebutkan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi Umum (DAU) terdiri dari : 

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi 

2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten atau Kota 
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       Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan 

keputusan presiden. Setiap Provinsi atau Kabupaten atau kota menerima 

Dana Alokasi Umum (DAU) dengan besaran yang tidak sama, dan ini 

diatur secara mendetail dalam peraturan pemerintah. Besaran Dana 

Alokasi Umum (DAU) dihitung menggunakan formulasi atau rumus 

statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk 

dan luas wilayah masing-masing wilayah atau daerah. 

       Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan 

kabupaten atau kota. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan 

sekurang kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri PDN netto yang 

ditetapkan dalam APBN, (Yovinta, 2011). Prosentase penerimaan Dana 

Alokasi Umum (DAU) 90% untuk pemerintah Kabupaten atau Kota dan 

10% untuk pemerintah provinsi. Dasar hukum untuk Dana Alokasi 

Umum (DAU) sendiri yaitu: 

1. Undang-Undang No,33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

2. PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. 

6. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

      Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 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. Daerah penerima 

Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan Dana pendamping 
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sekurang-kurangnya 10% dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Dana pendamping bersumber dari APBD, daerah dengan kemampuan 

fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. 

      Dana alokasi khusus berdasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 

33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, PP Nomor 55 tahun 2005 tentang dana 

perimbangan. Kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu: 

1. Ktriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan 

daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah 

dikurangi belanja PNSD. 

2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur penyelengaraan otonomi khusus dan 

karakteristik daerah. 

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

dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta 

pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) di daerah. 

7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

      Dalam peraturan mentri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 

2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi 

penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah satu periode. Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut PP No. 58 tahun 2005 

merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggran 
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selama satu periode anggaran. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dalam 

evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan Pemerintah Daerah 

Kabupaten atau Kota. 

      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah suatu indikator 

yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebenarnya merupakan indikator 

efisiensi, karena  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hanya akan 

terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi 

pembiyaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar 

dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008 

dalam Siswantoro, 2011). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

       Penelitian yang dilakukan oleh Palealu (2013) yang meneliti tentang 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap belanja modal pemerintah Kota Manado tahun 2003-2012. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja modal pada pemerintah Kota Manado. 

      Mangowal (2013) meneliti tentang Pendapatan Daerah pengaruhnya 

terhadap belanja modal pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 
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Kesimpulan dari penelitian ini Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap 

belanja modal di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 

       Sugiarti dan Supadmi (2014) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai 

pemoderasi. Hasil penelitian menunjukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten atau kota 

di provinsi Bali. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu 

memoderasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 

Umum (DAU), namun tidak mampe memoderasi variabel Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada belanja modal. 

      Penelitian Wandira (2013) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

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

terhadap pengalokasian belanja modal. Kesimpulan pada penelitian ini tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap belanja modal, terdapat pengaruh yang signifikan negatif 

antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal, terdapat 

pengaruh signifikan antara  Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja 

modal, terdapat pengaruh signifikan antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap 

belanja modal. Secara simultan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah 

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

Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
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      Suprayitno (2015) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap angaran belanja 

modal pemerintah provinsi di Pulau Jawa periode 2009-2013. Kesimpulan 

dari penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif 

terhadap belanja modal,  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruih 

signifikan dan positif terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh signifikan dan poitif terhadap belanja modal. 

      Mawarni dkk (2013) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah (studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). 

Hasil dari penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan 

positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi 

Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

      Martini dan Dwirandra (2015) Pengaruh kinerja keuangan daerah pada 

alokasi belanja modal di provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukan adanaya 

kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif 

dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektifitas Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi 

belanja modal, rasio tingkat pembiyaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, 

rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja 
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modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja 

modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak 

signifikan pada alokasi belanja modal. 

        Siswantoro (2011) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah 

terhadap belanja modal. kesimpulannya secara parsial Dana Alokasi Umum 

(DAU)  tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

dan luas wilayah berpengaruh. 

      Yawa dan Runtu (2015) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Kota Manado. 

Kesimpulan dari penelitian variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh positif terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah  (PAD) 

berpengaruh positif terhadap belanja modal, secara bersama sama Dana 

Alokasi Umum (DAU)  dan  Pendapatan Asli Daerah  (PAD) berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal di Kota Manado. 

      Mentayani dan Rusmanto (2013) pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran 

(SiLPA) terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di pulau 

kalimantan. Hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli 

Daerah  (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten di 

Pulau Kalimantan, secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh 

terhadap belanja modal. 

Tabel 2.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil 

1. Arbie gugus 

wandira (2013) 

Variabel 

Dependen: 

Belanja modal 

 

Variabel 

Independen: 

PAD, DAU, 

DAK, DBH 

Tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel 

PAD terhadap belanja 

modal. Terdapat pengaruh 

signifikan negatif antara 

variabel DAU terhadap 

belanja modal. Terdapat 

pengaruh yang signifikan 

antara variabeh DAK, 

DBH terhadap belanja 

modal. 

2. Ni Putu Dwi Eka 

Rini Sugiarthi & 

Ni Luh Supadmi 

(2014) 

Variabel 

Dependen : 

Belanja modal 

 

Variabel 

Independen: 

PAD, DAU dan 

SILPA 

PAD, DAU dan SILPA 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

belanja modal 

3. Bambang 

Suprayitno (2015) 

 

 

 

Variabel 

Dependen : 

Belanja modal 

 

Variabel 

Independent: 

Pertumbuhan 

ekonomi, PAD, 

DAU 

Pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif 

terhadap belanja modal, 

PAD, DAU berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap belanja modal 

Pengaruh Pendapatan Asli…, Nanda Yoga Aditiya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



27 
 

4. Mawarni,Darwanis 

&Syukriy 

Abdullah (2013) 

Variabel 

Dependen : 

Belanja modal 

 

Variabel 

Independen : 

PAD dan DAU 

 

 

PAD berpengaruh positif 

pada belanja modal dan 

DAU berpengaruh negatif 

pada belanja modal. 

5. 

 

Jessy Christine 

Mangowal (2013) 

Variabel 

Dependen : 

Belanja modal 

 

Variabel 

Independen : 

Pendapatan 

Daerah. 

Pendapatan daerah 

berpengaruh pada belanja 

modal. 

6. Andreas Marzel 

Pelealu (2013) 

Variabel 

Dependen : 

Belanja modal  

 

Variabel 

Independen : 

DAK dan PAD  

DAK dan PAD 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

belanja modal. 

7. 

 

 

 

Kadek Martini & 

A.A.N.B 

Dwinarandra 

(2015) 

Variabel 

Dependen : 

Alokasi belanja 

modal 

 

Variabel 

Independen: 

Kinerja 

Keuangan Daerah 

Raisio ketergantungan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap alokasi 

belanja modal , Rasio 

efektifitas PAD 

berpengaruh positif namun 

tidak signifikan pada 

alokasi belanja modal, 

rasio tingkat pembiyaan 

SILPA berpengaruh 

negatif signifikan pada 

alokasi belanja modal, 

Rasio ruang fiskal 

berpengaruh positif dan 

signifikan pada alokasi 

belanja modal, rasio 
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efisiensi berpengaruh 

negatif dan signifikan 

pada alokasi belanja 

modal, dan rasio 

kontribusi BUMD 

berpengaruh positif namun 

tidak signifikan pada 

alokasi belanja modal. 

8. Ida Mentayani & 

Rusmanto (2013) 

Variabel 

Dependen :  

Belanja modal  

 

Variabel 

Independen: 

PAD, DAU dan 

SiLPA 

DAU secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap belanja modal, 

PAD secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

belanja modal, SiLPA 

secara parsial berpengaruh 

terhadap belanja modal. 

9. Kusnandar & 

Dodik Siswantoro 

(2011) 

Variabel 

Dependen : 

Belanja Modal 

 

Variabel 

Independen : 

DAU, PAD, 

SiLPA dan luas 

wilayah 

Secara parsial DAU tidak 

berpengaruh terhadap 

belanja modal, PAD , 

SiLPA dan luas wilayah 

secara parsial berpengaruh 

terhadap belanja modal. 

10. Herman Yawa & 

Treesje Runtu 

(2015) 

Variabel 

Dependen : 

Belanja Modal 

 

Variabel 

Independen : 

DAU, PAD 

DAU berpengaruh Positif 

terhadap belanja modal, 

PAD berpengaruh positif 

terhadap beelanja modal. 
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C. Kerangka Pemikiran 

      Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukan adanya hubungan 

antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

terhadap belanja modal. Kinerja keuangan derah adalah kemampuan 

pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian 

kekayaan asli daerah yang disebut sebagai pendapatan asli daerah yang harus 

terus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah (Pradana, 2012). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari dari hasil pajak, hasil 

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

lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 

      Dimasa desentralisasi seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk bisa 

memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki disetiap masing-masing daerah 

sehingga dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur ataupun 

sarana prasarana yang lain melalui alokasi belanja modal pada APBD yang 

ada. Semakin baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah dan semakin 

banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh  maka semakin besar 

pula alokasi belanja modalnya. 

     Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dari dana perimbangan 

yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, yang 

bertujuan untuk memeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten 
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dan Kota berbeda-beda. Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan berdasarkan 

keputusan presiden dan diataur dalam peraturan pemerintah. Semakin besar 

prosentase Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten dan Kota semakin besar yang digunakan untuk belanja 

modal. 

      Dana Alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu dana perimbangan 

yang dana nya berasal dari pendapatan APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

memiliki tujuan yaitu membantu membiayai kegiatan khusus kepada daerah 

yang memiliki kebutuhan khusus didaerahnya dan digunakan untuk kegiatan 

khusus prioritas yang ada didaerah. jadi semakin sedikit Dana Alokasi 

Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat semakin kecil pula 

prosentase yang digunakan untuk belanja modal ataupun sebaliknya. Jika 

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak digunakan untuk kebutuhan khusus dan 

prioritas khusus maka dana tersebut bisa digunakan untuk belanja modal lebih 

banyak lagi. 

      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan indikator efisiensi, 

karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan terbentuk bila terjadi 

surplus pada APBD dan terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana 

komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiyaan 

(Balai Litbang NTT, 2008 dalam Mentyani & Rusmanto,2013 dalam 

Nugruho,2015). Sehingga jika Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) ada 

maka dapat digunakan untuk pendanaan yang lain salah satunya untuk belanja 
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modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan jumlah besar dapat 

digunakan untuk pengalokasian belanja modal yang lebih besar. 

      Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat digambarkan model penelitian 

sebagai berikut: 

Gambar kerangka penelitian hubungan antar variabel 

Variabel Independen                                      Variabel Dependen 

     H1(+) 

  

 H2(+) 

  H3(+)    

       H4(+) 

   

Gambar 2.1 Model Pemikiran Penelitian. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

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

      Bila dikaitkan dengan teori pilihan rasional dimana  pemerintah 

berhak dan berkewajiban untuk menentukan kebijakan publik, sehingga 

dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu daerah. Dalam hal ini 

pemerintah harus memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya 

dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan 

dalam teori kontijensi pemerintah harus tepat dalam memilih tindakan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

SiLPA 

Belanja Modal 
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untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dalam hal 

ini pemerintah daerah harus berperilaku berbeda antara satu situasi 

dengan situasi yang lainnya. 

      Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas 

utama oleh pemerintah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan 

yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri. Untuk daerah yang 

memiliki potensi besar karena kekayaan alamnya dan ditunjang dengan 

sarana dan prasarana yang baik dan memadai akan berpengaruh pada 

produktifitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk 

menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Akhirnya akan menambah 

pendapatan asli daerah tersebut. Sehingga dengan itu semakin tinggi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemeritah maka 

semakin banyak yang digunakan untuk belanja modal. 

        Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Suprayitno, 

2015), menunjukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan pada 

penelitian dari (Pelealu, 2013) menunjukan hasil Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pada 

penelitian (Mangowal, 2013) menunjukan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif 

signifikan terhadap belanja modal. 
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2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal 

      Jika dijelaskan dengan menggunakan teori kontijensi dan teori pilihan 

rasional, maka pemerintah harus bisa mengoptimalkan Dana Alokasi 

Umum (DAU) untuk belanja modal, dalam kebijakan pimpinan dimana 

setiap daerah diberiakan kebijakan yang berbeda sehingga prosentasi 

penerimaan Dana Alokasi Umum(DAU) berbeda dalam setiap daerah. 

Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan oleh keputusan presiden, dan 

diatur dalam peraturan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan teori 

kontijensi dan teori pilihan rasional dimana presiden memiliki kebijakan 

yang berbeda-beda antara satu situasi dengan situasi yang lainnya dalam 

mementukan Dana Alokasi Umum(DAU). Sehingga pemerintah daerah 

harus bisa mengoptimalkan dana Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga 

dana tersebut banyak terserap untuk belanja modal, Bukan untuk belanja 

pegawai dan belanja lainnya. Semakin banyak prosentase Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang diberikan semakin banyak yang digunakan untuk 

belanja modal. 

     Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari 

APBN pemerintah pusat dimana, setiap daerah memiliki prosentase Dana 

Alokasi Umum (DAU) yang berbeda-beda. Sehingga apabila prosentase 

Dana Alokasi Umum (DAU) tinggi dapat digunakan untuk belanja 

modal. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan konsekuensi adanya 

penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN 
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dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah 

dapat menggunakannya untuk belanja modal. 

       Berdasarkan pada beberapa penelitiaan dari (Sugiarthi & Supadmi, 

2014) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja 

modal. (Suprayitno 2015) mendapatkan hasil bahwa Dana Alokasi 

Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal. (Yawa & 

Runtu 2015) hasil penelitian Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 

positif terhadap belanja modal. 

H2 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan 

terhadap belanja modal. 

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal 

       Dalam teori pilihan rasional pemerintah memiliki kewajiban dalam 

melakukan tindakan sehingga dalam perumusan kebijakan pememipin 

akan berperilaku berbeda anatara satu situasi dengan situasi lainnya. 

Pemimpin daearah harus bisa menentukan mana kebijakan yang tepat 

dalam mengambil keputusan. Dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) 

digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

daerah dan sesuai prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) akan 

digunakan lebih banyak untuk belanja modal jika dana Dana Alokasi 

Khusus (DAK) tidak digunakan untuk kebutuhan khusus dan prioritas 

khusus. Contoh prioritas khusus dan kebutuhan khusus seperti bencana 

alam dan kegiatan yang bersifat khusus berprioritas nasional. 
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       Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari 

dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk 

membiyaai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas 

nasional, (Wandira, 2013). Semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) 

semakin besar juga prosentasi yang digunakan untuk pengalokasian 

belanja modal. 

      Penelitian dari (Palelalu, 2013) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

berpengaaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Serta dalam 

penelitian dari (Wandira, 2013) juga mendapatkan hasil yang sama yaitu 

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan pada belanja 

modal. 

H3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan 

terhadap belanja modal. 

4. Pengaruh  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap 

belanja modal 

      Bila dikaitkan dengan teori kontijensi dan teori pilihan rasional 

dimana pemimpin memiliki peran yang penting dalam melakukan 

tidakan sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat untuk 

memaksimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang ada. 

Sehingga pemerintah daerah harus bisa berperilaku berbeda antara satu 

situasi yang ada dengan situasi yang lainnya. Sehingga perilaku yang 

efektif dalam menentukan kebijakan akan menghasilkan keuntungan 

yang maksimal dan dapat meminimalisir biaya. 
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     Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah dana milik pemda 

yang belum terpakai selama satu tahun anggaran atau masih tersisa pada 

akhir tahun anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 

sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiyaan digunakan untuk 

menutupi defisist anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari 

pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan, kegiatan lanjutan atas 

beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan 

belanja pegawai) dan menandai kewajiban lainnya yang sampai akhir 

tahun anggaran belum diselesaikan. 

      Jika Sisa Lebih Pembiayaan Lebih Daerah (SiLPA) surplus maka bisa 

digunakan untuk belanja modal. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran ( SiLPA) dapat digunakan lebih banyak untuk belanja modal. 

Karena setiap daerah pasti mempunyai sisa lebih pembiayaan anggaran 

(SiLPA) tahun sebelumnya. Maka semakin banyak Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) semakin banyak juga digunakan untuk 

belanja modal. Penelitian dari (Sugiarthi & Supadmi, 2014) Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif signifikan pada 

belanja modal, sejalan dengan penelitian dari (Nugroho, 2015) Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja 

modal. 

H4 = SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja 

modal.  
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