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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi 

mulai dilaksanakan sejak Januari 2001. Proses tersebut diawali pengesahan 

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperbaharui kembali menjadi 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) dan  Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah  (telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah).  

 Pemberlakuan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan 

aspek kemandirian di daerah dengan memberikan kewenangan seluas-

luasnya kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan 

pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. 

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini memaksa 

pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan 

berkesinambungan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah 
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harus mampu mengelola potensi daerahnya yang berupa sumber daya alam, 

sumber daya manusia hingga potensi sumber daya keuangan secara optimal. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tertuang 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian 

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. 

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan ini diharapkan akan 

meningkatkan efisiensi pengeluaran, di mana setiap rupiah yang 

dibelanjakan oleh pemerintah daerah mampu menghasilkan kesejahteraan 

masyarakat dengan optimal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa 

pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan kebutuhan 

daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga 

diharapkan dana yang dibelanjakan lebih mengenai sasaran dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.   

Setiap daerah memiliki potensi yang beragam dan berbeda antara 

daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Potensi daerah tersebut 

misalnya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi 

sumber daya keuangan daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan juga 

pembangunan daerah. Kewenangan fiskal pemerintah daerah inilah yang 

menjadikan daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi 

sumber-sumber daya yang dimilikinya. Hal ini memberikan peluang kepada 
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pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang merupakan 

kekayaan daerah yang dimilikinya menjadi semakin lebar. 

Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, 

adil, merata, dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah daerah juga 

dituntut untuk mampu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam 

pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah.  

Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah 

mampu mengelola potensi sumber daya keuangan secara optimal. 

Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyajian laporan keuangan 

pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Keberhasilan 

pengelolaan potensi daerah tersebut dapat diukur dari kinerja keuangan 

pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio 

keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Hasil analisa 



4 
 

 

rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan oleh 

pemerintah daerah, selanjutnya dapat digunakan untuk tolak ukur dalam:  

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membangun 

penyelenggaraan otonomi daerah.  

2) Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan 

daerah.  

3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya.  

4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam 

pembentukan pendapatan daerah.  

5) Melihat pertumbuhan atau perkiraan perolehan pendapatan dan 

pengelolaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.   

 

Salah satu keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam 

melaksanakan otonomi daerah adalah dilihat dari kemandirian keuangan 

daerah tersebut. Melalui analisis rasio kemandirian daerah ini, dapat 

diketahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan 

pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bagi 

dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta 

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan tingginya 

kemandirian keuangan daerahnya. Melalui analisis rasio kemandirian daerah 

ini, dapat diketahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 
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bantuan pemerintah pusat. Formula yang digunakan untuk menentukan 

tingkat kemandirian daerah, yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian 

daerah, sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Formula Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

 

 

 

Tabel 1.1 Interpretasi Rasio Kemandirian Daerah  

             

 

 

 

 

Sumber : Halim (2004:189) 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.  

Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

Rasio Kemandirian Daerah Kriteria 

00,00 % - 25,00 % Rendah Sekali 

25,01 % - 50,00 % Rendah 

50,01 % 75,00 % Sedang 

75,01 % - 100,00 5 Tinggi 
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pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. kemandirian keuangan 

daerah dapat dilihat dari besarnya kecilnya PAD yang diperoleh tiap 

Pemkab/Pemkot dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari 

sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. 

Berdasar pada perhitungan rasio kemandirian ini, pemerintah 

daerah mempunyai acuan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan 

daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah daerah dapat menentukan 

langkah untuk tetap meningkatkan kemandirian daerahnya dengan 

meningkatkan PAD serta tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah pun akan 

terwujud. 

Kenyatannya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di 

Indonesia masih perlu banyak perhatian khusus, karena beberapa daerah di 

Indonesia ternyata  tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih 

tinggi, seperti Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dinilai berdasarkan hasil 

perhitungan rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Bandung 

Barat . Berikut ini disajikan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan 

daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2016 sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2014 – 2016 

Tahun 

Total PAD 

(Rp.) 

Total Dana 

Transfer (Rp. ) 

Hasil 

Perhitungan 

Keterangan 

2014 248.697.185.722,70 1.564.194.843.526,00 15, 89 % 

Rendah 

Sekali 

2015 314.621.268.982,71 1.839.587.832.643,00 17,1 % 

Rendah 

Sekali 

2016 376.220.675.006,00 1.786.253.844.497,00 21,06 % 

Rendah 

Sekali 

    Sumber: Hasil perhitungan ( diolah penulis ), 2018 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, kemandirian keuangan daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 – 2016 termasuk dalam kriteria 

rendah sekali, karena hasil rasio antara PAD dan Dana Transfer daerahnya 

menunjukan nilai kemandirian keuangan daerahnya kurang dari 25%. Hal 

ini tentu perlu mendapat perhatian khusus. Kriteria rendah sekali ini 

mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat masih rendah pula dan masih sangat tergantung kepada bantuan 

dana dari pemerintah pusat. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut maka 

keberhasilan dari otonomi akan terganggu.  
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Ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi  yaitu 

kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan 

untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, 

dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal 

mungkin agar PAD menjadi sumber keuangan.  

Pemerintah daerah diharapkan lebih memaksimalkan potensi 

daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 

pusat ataupun pemerintah provinsi dan pendapatan anggaran daerah lebih 

dialokasikan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur. Akan 

tetapi, faktanya dalam anggaran pendapatan dan belanja, porsi anggaran 

aparatur masih jauh lebih besar daripada anggaran untuk rakyat misalnya 

anggaran belanja modal, anggarannya lebih kecil daripada belanja pegawai.  

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah 

daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, 

kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari 

pembangunan daerah. Sedangkan Menurut KSAP (Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan) dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan) Nomor 02, belanja modal adalah pengeluaran anggaran 

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi.Belanja modal meliputi belanja modal untuk 

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. 
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Idealnya belanja yang termasuk dalam komponen belanja modal 

seharusnya lebih besar, kenyataanya dalam data Kemendagri anggaran 

untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji pegawai dan tunjangan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) lebih besar dari pada belanja modal. Apabila belanja 

modal semakin rendah maka peluang pembangunan dan perbaikan fasilitas 

umum daerah akan semakin kecil. Keadaan seperti ini juga terjadi pada 

pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. 

Masalah yang terjadi adalah pembangunan infrastruktur di 

Kabupaten Bandung Barat masih memperihatinkan, hal ini  di utarakan oleh 

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (Pikiran 

Rakyat,Rabu 16 Agustus 2017). Begitu pula dengan pembangunan jalan 

seperti yang di rencanakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu 

Jalur Padalarang Rongga yang masih belum rampung seperti yang 

diberitakan oleh Pikiran Rakyat 04 Oktober 2017. Dengan beberapa 

permasalahan tersebut perlu diperhatikan salah satunya adalah dari segi 

anggaran, karena seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa peluang 

pembangunan yang kecil disebabkan oleh anggaran untuk belanja yang 

termasuk dalam belanja modal masih rendah. 

Persentase belanja modal dan belanja pegawai terhadap total belanja 

dalam APBD dapat dihitung dengan  menggunakan formula seperti di 

bawah ini: 
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Gambar 1.2  Formula Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja APBD 

 

 

Gambar 1.3  Formula Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja APBD 

 

 

Menggunakan formula seperti gambar 1.2 dan gambar 1.3 di atas, 

kita dapat mengetahui rasio belanja modal dan rasio belanja pegawai 

terhadap total belanja APBD di Kabupaten Bandung Barat. Berikut adalah 

hasil perhitungannya: 
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Tabel 1.3 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten 

Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2016 

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja 

APBD 

(TB APBD) 

Total Belanja Modal 

(TBM) 

Rasio TBM 

terhadap 

TB APBD 

2014 1.868.257.939.372,41 331.152.301.131,00 17,73 % 

2015 1.877.979.690.810,00 374.320.053.732,00 19,93 % 

2016 2.004.484.665.089,82 355.712.315.504,82 17,74 % 

Sumber: Hasil perhitungan ( diolah penulis ), 2018 

Tabel 1.4 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten 

Bandung Barat Tahun Anggaran 2014-2016 

Tahun 

Anggaran 

Total Belanja APBD 

(TB APBD) 

Total Belanja Pegawai 

(TBP) 

Rasio TBP 

terhadap TB 

APBD 

2014 1.868.257.939.372,41 966.921.786.048,00 51,75 % 

2015 1.877.979.690.810,00 971.787.334.282,00 51,74 % 

2016 2.004.484.665.089,82 1.013.747.611.518,00 50,57 % 

    Sumber: Hasil perhitungan ( diolah penulis ), 2018 

Seperti terlihat pada tabel 1.3 di atas, rasio belanja modal pada Tahun 

2014 adalah 17,73 % dari total belanja dari yaitu sebesar Rp. 

331.152.301.131,00, kemudian pada Tahun 2015 sebesar 19,93 % dari total 

belanja yaitu sebesar Rp. 374.320.053.732,00  sampai Tahun 2016 mengalami 
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penurunan dari Tahun sebelumnya menjadi 17,74 % dari total belanja yaitu 

sebesar Rp. 355.712.315.504,82. Hal ini berbanding terbalik dengan rasio 

belanja pegawai yang mengalami kenaikan secara nilai, yaitu pada Tahun 2014 

sebesar 51,75 % dari total belanja yaitu sebesar Rp. 966.921.786.048,00, 

kemudian pada Tahun 2015 sebesar 51,74 % dari total belanja yaitu sebesar 

971.787.334.282,00  dan pada Tahun 2016 50,57 % dari total belanja yaitu 

sebesar 1.013.747.611.518,00. Keadaan seperti ini dapat di artikan dibandingkan 

dengan anggaran untuk belanja modal, anggaran untuk belanja pegawai lebih 

jauh lebih besar. Besarnya anggaran belanja pegawai ini tidak sesuai dengan 

pernyataan di bawah ini: 

“ Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 

Keuangan Budiarso yang mengingatkan bahwa belanja pegawai 

daerah kini tidak boleh lagi melebihi 50 persen dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, hal itu 

sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo”. (Tempo.co, Rabu 7 

Desember 2016 17:50 WIB) 

 

Kecilnya alokasi belanja modal ini jauh dari yang ditentukan Peraturan 

Presiden Nomor 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Peraturan Presiden 

Nomor 02/2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang mengamanahkan belanja 

modal sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah. Mengenai 30% alokasi 

untuk belanja modal yang harus dicapai oleh pemerintah daerah, juga 

disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu yaitu Gunawan Fauzi 

dalam sebuah artikel dalam situs webisite keuda.kemendagri.go.id pada Rabu, 11 

Desember 2013. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena yang terjadi menunjukkan 

adanya perbedaan antara teori dan fakta. Maka dari itu penulis akan melakukan 

penelitian pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan judul  “Analisis 

Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2016”.  

B. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, 

penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai 

berikut.  

1. Laporan Realisasi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada periode 

2014 sampai dengan 2016. 

2. Laporan Realisasi Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) untuk menganalisis Tingkat Kemandirian Keuangan daerah 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.  

1. Bagaimana alokasi belanja modal dalam laporan realisasi anggaran pada 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode 2014 sampai dengan 2016? 
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2. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Bandung periode 2014 sampai dengan 2016? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian yang dicapai, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui alokasi belanja modal dalam laporan realisasi anggaran pada 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode 2014 sampai dengan 2016. 

2. Mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat periode 2014 sampai dengan 2016. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis dan 

memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan 

informasi secara teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang 

hendak melakukan penelitian lebih mendalam atau lebih lanjut 

mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini 

serta sebagai penambah sumber pustaka yang telah ada. 
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2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Penulis  

1. Penelitian ini berguna sebagai sarana belajar yang syarat akan 

nilai positif dan sangat membantu penulis dalam meningkatkan 

kualitas keilmuan penulis. 

2. Penelitian ini berguna sebagia pengalaman penulis berkaitan 

dengan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya 

yang berkaitan langsung dengan bidang keuangan ataupun 

akuntansi sector publik. 

b. Bagi Instansi terkait 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dan 

gambaran kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam 

menentukan arah dan strategi untuk perbaikan dalam 

mengalokasikan belanja modal serta meningkatkan kemandirian 

keuangan daerahnya di masa yang akan dating. 

c. Bagi Masyarakat 

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi 

atau pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai belanja 

modal serta tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bentuk 

transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dikelola 

baik oleh pemerintah daerah ataupun SKPD. 

d. Bagi penulis selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini daharapkan dapat dijadikan rujukan 

untuk studi-studi selanjutnya dalam melakukan penelitian pada 

bidang yang sama secara lebih spesifikasi dan lebih mendalam. 

F. Kerangka Pemikiran 

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak 

langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa serta belanja modal. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas 

khususnya mengenai belanja modal. Belanja Modal Menurut Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53, Belanja modal digunakan untuk 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 

12  bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam 

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

jaringan, dan aset tetap lainnya.  

Beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian belanja 

modal yaitu :  

1) Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun  
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2) Dapat menambah kekayaan (aset) daerah  

3) Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja 

rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan  

4) Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi  

5) Dalam tahun anggaran tertentu  

Jenis-jenis Belanja Modal dapat di klasifikasikan seperti di 

bawah ini: 

1. Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah menurut Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran adalah:  

“Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ 

pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, 

penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertifikat tanah serta pengeluaran pengeluaran lain yang 

bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak 

dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau 

pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap 

digunakan atau dipakai”.  

 

Komponen belanja modal tanah, yaitu:  

1) Belanja modal pembebasan tanah;  

2) Belanja modal pembayaran honor tim tanah;  

3) Belanja modal pembuatan sertifikat tanah;  

4) Belanja modal pengurangan dan pematangan tanah;  

5) Belanja modal biaya pengukuran tanah;  

6) Belanja modal pengadaan perjalanan tanah.  



18 
 

 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

Halim (2012:73), 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 dua belas dan sampai 

peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai”. 

 

 

Komponen belanja modal peralatan dan mesin, yaitu:    

1) Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin;  

2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor 

pengelolaan teknis peralatan dan mesin;  

3) Belanja modal sewa peralatan dan mesin;  

4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan 

peralatan dan  mesin;  

5) Belanja modal perizinan peralatan dan mesin;  

6) Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin;  

7) Belanja modal perjalan peralatan dan mesin.  

 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 

Gedung Negara, banguna gedung Negara adalah:  

“Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang 

menjadi atau akan menjadi kekayaan milik Negara 

seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah 
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sakit, gedung dan rumah Negara, dan diadakan dari 

sumber pembiayaan yang berasal dari APBD dan/atau 

perolehan lain yang sah”. 

 

Komponen-komponen belanja modal gedung dan 

bangunan, yaitu:  

1) Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan;  

2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor 

pengelola teknis gedung dan bangunan;  

3) Belanja modal sewa peralatan gedung dan 

bangunan;  

4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan 

gedung;  

5) Belanja modal perizinan gedung dan bangunan;  

6) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran 

bangunan lama gedung dan bangunan;  

7) Belanja modal honor perjalanan gedung dan 

bangunan.  

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  

Halim (2012:73), 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 
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irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap 

pakai”.  

 Komponen-komponen belanja modal jalan, irigasi, 

dan jaringan, yaitu:  

1) Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan;  

2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola 

teknis jalan dan jembatan;  

3) Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan;  

4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan 

jembatan;  

5) Belanja modal perizinan jalan dan jembatan;  

6) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran 

bangunan lama jalan dan jembatan;  

7) Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan;  

8) Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan;  

9) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola 

eknis irigasi dan jaringan;  

10) Belanja modal sewa peralatan dan irigasi dan jaringan;  

11) Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi 

dan jaringan;  

12) Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan;  

13) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran 

bangunan lama, irigasi dan jaringan;  

14) Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan.  
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5. Belanja Modal Fisik Lainnya  

Halim (2012:73), belanja modal fisik lainnya 

adalah:  

“Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ 

penambahan/ penggantian/ peningkatan 

pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap 

fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam 

kriteria belanja modal tanah, peralatatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan 

termasuk dalam belanja ini adalah purbakala dan 

barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, 

buku-buku dan jurnal ilmiah”.  

Komponen-komponen belanja modal fisik lainnya, 

yaitu:  

1) Belanja modal bahan baku fisik dan lainnya;  

2) Belanja modal upah tenaga kerja dan pengelola teknis 

fisik lainnya;  

3) Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya;  

4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik 

lainnya;  

5) Belanja modal perizinan fisik dan lainnya;  

6) Belanja modal jasa konsultan dan fisik lainnya.  

Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan dana untuk belanja 

modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi 

pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, sehingga ketergantungan 

daerah terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir serta akan 

meningkatkan kemandirian daerah secara fiskal. 
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Kemandirian atau kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat 

dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam 

kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada 

daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria 

untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah. 

Otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila 

disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan 

daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat 

dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti 

pajak, retribusi dan sebagainya. 

Menggenjot belanja modal adalah perkara yang sangat penting 

sebagai usaha untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan produktivitas 

perekonomian. Semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula 

produktivitas perekonomian. Upaya peningkatan pertumbuhan pendapatan 

asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan 

retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002). Peningkatan kemandirian tidak akan 

mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat 

yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (Heriansyah, 

2005 dalam Fitriyanti, 2009). Menurut Susilo dan Adi (2007) peningkatan 

PAD dalam era otonomi berpengaruh pada tingkat kemandirian, karena 

dengan meningkatnya PAD akan meningkatkan rasio kemandirian. 

Kekayaan yang berasal dari sumber-sumber yang ada di daerah dapat 

meningkatkan derajat kemandirian suatu daerah. Maka 
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD 

merupakan sumber penerimaan daerah asli yang 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.  

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

Maka dengan hal ini diharapkan pemerintah daerah terus meningkatkan 

PAD nya salah satunya dengan beriventasi pada belanja-belanja yang 

termasuk pada belanja modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada 

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap 

pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan 

pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas-fasilitas 

masyarakat yang memudahkan berbagai akses akan meningkatkan daya 

tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak 

yang nyata terhadap kenaikan PAD  yang kemudian berdampak pula pada 

tingkat kemandirian keuangan daerahnya itu sendiri. 

Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat 

memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi 

pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian 
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terhadap manjemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi 

sangat penting bagi pemerintah daerah. 

Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam  

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat  

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian yang 

lebih  banyak pada belanja modal nantinya dapat membantu masyarakat 

dalam  pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber 

keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

Relevan dengan penjabaran di atas, pengaruh belanja modal terhadap 

tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  dapat dilihat pada gambar 1.2 di 

bawah ini: 
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