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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berikuti adalah hasilHpenelitian isebelumnya yang berkaitan ienggan 

Pendapatan iAsli iDaerah, Dana iBagi i Hasil dan iJumlah Penduduk dan Belanja 

iModal, yaitu :  

Tuasikal 2008, PadaMpenelitianMiniHbertujuan untukMmelihat hubungan 

antaraDDAU,DDAKDPAD danHPDRBHterhadap belanjaMmodal pemerintah 

daerahHkabupaten/kota diHindonesia ” denganSstudiHkasusGkabupaten/ kota di 

indonesia. iDataHyang diHgunakanDdalamMpenelitian ini iadalah iLaporan 

Realisasi iAPBD ipadaMperiodePpengamatan tahun 2005. Dalam penelitian ini, 

ipeneliti menggunakan 326 kabupaten/kota sebagaiMsampel. 

DenganZpenelitianMmenggunakanZalat ianalisis iregresi linier berganda, 

menunjukkanHhasilMpenelitianHsebagai berikut : (1) SecaraMsimultan DAU dan 

DAK,HPADDdan PDRBHberpengaruhHterhadap belanjaMmodali pemerintah 

daerah i kabupaten/kota di indonesia. (2) Secarai parsialHhasil penelitian 

menunjukkani bahwai DAU, DAK danZPAD berpengaruhZpositif terhadap alokasi 

ibelanjaMmodal. SedangkanHPDRB tidak berpengaruh. Dengan demikian belanja i 

modal daerah lebihi mengutamakani DAUi dan DAK i dan tidak terlalu 

mempertimbangkani PDRB.  

Widiagma 2015, Penelitiani iniMbertujuan untukHmelihatMpengaruh indeksi 

pembangunanHmanusia dan ijumlah penduduk iterhadap belanja imodal pemerintahi 
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daerahHkabupaten/kotaAdiHProvinsi Jawa Timur. DataMyang di gunakan i dalami 

penelitianUini adalahHlaporanHAPBDStahunG2012-2014. 

PenelitianMiniMmenggunakanHmetode analisisHstatistik deskriptif, uji 

asumsii klasiki danMpengujian hipotesis, dengani hasili penelitian yang menunjukkan 

ihasil sebagaiHberikut : IndeksMPembangunanMManusia (IPM) dan Jumlahi 

PendudukHberpengaruhi signifikan terhadap belanja modal dengan arah i hubungan 

positif. Yang bermakna jika IPM dan Jumlah i Penduduk isuatu daerah tinggi maka 

jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan menjadi tinggi. 

Permatasari 2016, Penelitian inii bertujuan untuki melihat Pengaruh 

pendapatan i daerahi terhadap ibelanja modal pada i kabupaten/kota di jawa timur. Datai 

yang digunakanSdalamMpenelitianNini LaporanHRealisasi APBD kabupaten/kotai 

di Jawa TimurDdenganMtahunHanggaran 2010-2014. Sampel yang di igunakan 

iyakniMsemuaHkabupaten/kota di Jawa iTimur.  

Penelitian ini imenggunakanHalat analisisDuji asumsi klasik idengan ianalisis 

regresi linierHberganda. Pada pengujian ihipotesis peneliti menggunakan pengujian 

ikoefisien determinasi,ApengujianHkesesuaian modelHdan pengujian hipotesis (uji 

t). HasilDdari penelitianSini yakni : PendapatanQAsliWDaerah, Dana Alokasi i 

Umum, DanaAAlokasiHKhusus danSDanaSBagiHHasil berpengaruh terhadap i 

alokasiSanggaran belanjaMmodal. 

Penelitian iniZmerupakanMpengembanganPdari penelitian terdahulu yang 

menggunakanMdata tahunMterbaru yaituMtahun 2012 sampai 2016. Dan 

penelitianZini menggabungkanZpenelitianAterdahuluDsehingga munculDobjek 

penelitianDsebagaiZberikut : PendapatanZAsliZDaerah, DanaDBagi Hasil, Jumlah 
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Penduduk dan BelanjaMModal. Dan penelitian ini di lakukan pada kabupaten/kota 

di Provinsi Riau. 

B. Kajian Pustaka 

1.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

AnggaranMPendapatanMdan Belanja Daerah yang di singkatMmenjadi 

APBD adalahDalatZyang digunakanZuntuk mengukurSbesarnyaMpendapatan dan 

pengeluaranDdalamMtahunZanggaran yangMmeliputiMmasa 1 tahun mulaiMdari 

tanggal 1 januariGsampai 31 desember  APBDHsendiriHjugaHdigunakan untuk 

standar evaluasiMkinerja (Mardiasmo, 2002). 

 Dalam PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD 

adalahHrencana keuangan tahunan pemerintah daerahHyang diDbahasDdan 

disetujui bersama antara pemerintahHdaerah danDDPRD danFditetapkanHdengan 

peraturan daerah. Menurut (Domai, 2010) Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yaitu “rencanaMkeuangan tahunanHpemerintah daerah yang 

disetujui oleh DPRD provinsi/kabupaten/kota”. 

DariHbeberapa dapat disimpulkanBbahwaAAnggaran PendapatanDdan 

BelanjaDDaerah (APBD) adalah rencanaHkeuanganZtahunan pemerintahZdaerah 

dan di bahasDdan disetujui oleh DPRD selanjutnya ditetapkan sebagaiZperaturan 

daerah. APBDZsendiriZharusMmemuat tujuanZapa yangZakan dicapaiDdalam 

pengalokasian anggaran daerah, serta pendapatan APBD harus digunakan 

untukMmembiayaiBbelanjaZadministrasi umum, belanjaHoperasi dan belanja 

modal.   
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SelanjutnyaMAPBDMini akanHdisusunHoleh pemerintahHdaerah sesuai 

denganZkebutuhanXdanXkemampuanXdaerah, selanjutnyaXakanXdi ajukan ke 

DPRDXdan disetujuiXoleh DPRDXyang kemudianXdi setujuiXuntukMmenjadi 

peraturanXpemda. DPRD jugaKbertugasHuntukLmengawasiManggaranXdaerah 

iniXbaik saatXpenyusunanXmaupunXsaatZdiberlakukannyaAAPBD tersebut. 

 Anggaran i Daerah imemiliki iperanani yang sangat pentingi dalam perencanaani 

keuangani daerah, jikai kualitasManggaran yangHdisusun rendah maka i daerah itidak 

dapatMmelaksanakan apaMyang telahMtetapkan karena anggaranHadalah pondasii 

awal dalamMpelaksanaan kegiatanMdaerah. 

 Menurut PERPU RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. FungsiHotorisasi 

2. FungsiMperencanaan 

3. FungsiZpengawasan 

4. FungsiXalokasi 

5. FungsiXdistribusi dan 

6. FungsiXstabilisasi 

Penjelasan dari fungsi APBD diatas yaitu sebagai berikut :  

1. FungsiKotorisasiZyaitu, anggaran negaraMmenjadi dasarHawal dalam 

realisasiZpendapatanXdanXbelanjaXpadaAtahunHbersangkutan. 

2. Fungsi iperencanaani yaitu, ianggaran menjadi pedoman bagi manajemeni 

dalam imerencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. 
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3. FungsiWpengawasan yaitu, anggaran imenjadiHpedoman untuk menilai 

kegagalan ataupun keberhasilan dalamWpelaksaan pemerintahi daerah. 

4. Fungsi ialokasi iyaitu, anggarani daerah iharus bertujuani untuk 

mengurangii pengangguran dan menciptakan i lapangan kerja, 

mengurangi ipemborosan sumber idaya serta dapat i meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas iperekonomian daerah. 

5. FungsiTdistribusi yaitu, kebijakanHdalamManggaran daerah harus 

memperhatikan rasaHkeadilan dan kepatuhan. 

6. FungsiUstabilisasiMyaitu, anggaranHpemerintahDdaerahHsebagai alat 

untukMmemelihara danZmenupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomianBdaerah.  

Sejak berlakunyaDotonomiMdi daerah membuatHpemikiran baruBbagi 

pemerintahHdaerah, karenaMdengan ini mereka akanMmenentukan sendiri 

anggaranHdaerah. BerikutHadalahQprosesEpenyusunanWanggaran yangWharus 

di lakukanWolehWpemerintahWdaerah, yang ipertama yakni penyusunan Rencana 

Pembangunan iJangka iMenengah Daerah (RPJMD), selanjutnya pemda menyusun 

iRKPDHuntuk 1Mtahun periode yangMmerupakan ipenjabaran dari RPJMD, idalam 

penyusunanHRKPD halQini mengacu kepadaQkeputusan mentri dalamMnegri tiapi 

tahunnya. KemudianDDewan PerwakilanHRakyat (DPR) menerimaMpenyerahan 

prioritasHdan plafon anggaranHsementara yang sebelumnyaHtelah disusun oleh 

ipemerintahTdaerah. Setelah disetujuinya plafon anggaranMsementara maka di 

susunlahGRancanganHAanggaranMPendapatan dan BelanjaHDaerah (RAPBD) 

yang kemudian dikesepakatiMmenjadi kebijakan umum APBD.  
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1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan sendiri adalah hubungan antara prinsipal dan agen ini salah 

satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. 

Teori ini menganalisis susunan kontraktual antara dua atau lebih individu, 

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

pihak (agen) berharap bahwa agen akan bekerja seperti yang telah diinginkan oleh 

principal (Halim & Abdullah, 2006). 

Hubungan Prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang di lakukan seseorang 

memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangan tergantung pada 

tindakan orang lain  (Stiglitz, 1987 dan Pratt & Zeckhauser, 1985 dalam  Halim & 

Abdullah, 2006). Pengaruh atau tindakan ketergantungan ini diwujudkan dalam 

kesepakatan-kesepakatan dalam struktur intitusional pada berbagai tingkat seperti 

norma perilaku dan konsep kontrak. 

2.  Belanja Modal 

MenurutMStandar AkuntansiHPemerintahan (SAP) belanjaHmodal adalah 

pengeluaranHyangZdilakukanQdalamWrangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambahMaset tetap/investasiHyangMmemberikanMmanfaat lebih dari satu 

periodeHatauQsatuEtahun.  

Menurut (Halim, 2008) “belanjaMmodal merupakan pengadaan/pembelian 

asetHyangHmanfaatnyaWlebihWdari 12 bulan, danHaset tersebutHselanjutnya 

digunakanGdalamMkegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, 

sosial dan manfaatHlainnya yangWdapatWmeningkatkan kemampuan pemerintah 
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dalam melayani masyarakat yang merupakanWkegiatan investasi”. Dalam SAP 

belanja modal dikategorikan dalam 5 kategori utama, yaitu : 

1. BelanjaUmodalMtanah 

2. BelanjaGmodalHperalatanSdanMmesin 

3. BelanjaZmodalXgedungXdanZbangunan 

4. BelanjaAmodalSjalan,ZirigasiXdanXjaringan 

5. BelanjaDmodalHfisikDlainnya 

Penjelasan dari pembagianHbelanja modal di atas adalah sebagai berikut :  

1. Belanja modal tanah  

Belanja modalMtanahMadalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/Mpembelian/ pembebasan,Qpenyelesaian,Nbalik nama 

danZsewaXtanah, pengosongan,Mpengurugan, perataan, pematangan 

tanah, pembuatanMsertifikatHdanHpengeluaran lainnya sehubungan 

denganZperolehan hakXatas tanah dan sampaiHtanah yang dimaksud 

dalamHkondisiMsiapMpakai. 

2. BelanjaGmodalHperalatanHdan mesin  

BelanjaMmodalZperalatanZdanQmesin adalah pengeluaran/biaya 

yangHdigunakan untukHpengadaan/Hpenambahan/Mpenggantian dan 

peningkatanQkapasitasQperalatanQdan mesin serta inventaris kantor yang 

memberikanWmanfaatWlebih dari 12Mbulan dan sampai peralatan dan 

mesin diWmaksudDdalamHkondisiHsiapHpakai. 

 

3. Belanja modal gedung danHbangunan 
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BelanjaHmodalRgedungWdan bangunan adalah pengeluaran/biaya 

yangDdigunakanWuntukWpengadaan/Wpenambahan/WpenggantianMdan 

termsukHpengeluaranHuntukHperencanaan, pengawasanHdan pengelolaan 

pembangunanGgedung danHbangunan yangMmenambah kapasitas sampai 

gedungHdanHbangunanWdimaksudWdalamWkondisiBsiapUpakai.  

4. BelanjaWmodalWjalan, irigasiQdanQjaringan 

BelanjaMmodalWjalan,Wirigasi danWjaringan adalah pengeluaran 

/ biaya dan digunakan untuk pengadaan / penambahan/ penggantian/ 

peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi 

dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

5. Belanja modal fisik lainnya 

Belanja modal fisikHlainnyaWadalahMpengeluaran/biaya yang 

diHgunakan untukHpengadaan/Qpenambahan/Qpenggantian/ peningkatan 

pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadapHfisik lainnyaGyang 

tidakDdapat dikategorikanWkedalamHkriteria belanja modal tanah, 

peralatanHdan mesin, gedung danHbangunan danMjalan irigasi dan 

jaringan. TermasukQdalamWbelanja ini adalahWbelanjaQmodal  kontrak 

sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakalaHdan 

barangWuntuk museum, hewan ternakHdanMtanaman, buku-buku dan 

jurnalHilmiah.  
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3.  Jumlah Penduduk 

 Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat 2, menjelaskan bahwa penduduk adalah 

warga negaraHIndonesia atauHwarga negaraMasing yangWbertempat tinggal di 

Indonesia. PendudukWadalah orang-orangQyang mendiamiWsuatu wilayahWatau 

tempat (kampung, negara dsb). DanHpenduduk adalahAsemuaHorang yang 

berdomisili diwilayahHgeografis RepublikHIndonesia selamaM6 bulan atau lebih 

atauMmereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapiMmemiliki tujuan 

untukMmenetap (Badan Pusat Statistik, 2017) 

 SehinggaHdapat diHkatakan bahwaHpenduduk adalahHsemua orang yang 

berdomisiliDdiDIndonesia selamaA6 bulanAatau kurang, baik ituWwarga 

indonesiaWmaupunWasing. Penduduk di kelompokkan menjadi beragam menurut 

karakteristik yang sama, misal : umur, jenisHkelamin,Hagama,WtempatWtinggal, 

bahasa, dan lain-lain. Di antaraHpengelompokkanHyang paling sering digunakan 

yakni : umurWdan jenisWkelamin.  

 PengelompokkanHpendudukMmenurut umurWdan jenisWkelamin penting 

di dalamMmasyarakat, karena dapatMmembantu penyusunanWkerangka biologis, 

ekonomis maupun sosial (Rusli,1982).  

 Rusli 1982 berpendapat bahwaQpada zamanMlampau ketikaWpenduduk 

bumiWmasih sedikit, pendudukWyang kekuranganWlahan di suatu tempat dengan 

mudahGmencariHlahan di tempat lain, namunDdewasa ini tidaklahMmudah. 

LahanHyangWtersedia tidakQbertambah sedangkanQjumlahWpenduduk yang 

membutuhkannyaQsemakinQbertambahHtiapMtahunnya. 
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Karena disuatu daerah luaslahanMtidakMbertambah, maka dengan 

meningkatnyaHjumlahHpenduduk rasio manusiaQlahan menjadiWsemakin besar. 

RasioMmanusia lahanQadalah perbandinganHantaraHjumlah orang dan luas lahan 

di suatuMdaerah. Hubungan ini konsep kuantitatifHyang penggunaannya secara 

meluas adalah kepadatan penduduk. Karena dalamHkonsep kepadatan penduduk 

hanya data yang diperlukanHhanya jumlah pendudukMdan luas wilayah.  

 Kepadatan penduduk yakni jumlah penduduk per km2 (BPS, 2017). 

Kepadatan penduduk sendiri di bagi menjadi 3 jenis, yakni :  

1. KepadatanQPendudukZKasar (Crude Population Density), yakni 

banyaknyaZjumlahXpenduduk untukXsetiapXkilometer persegiHluas 

wilayah. 

2. KepadatanZPendudukZFisiologis (Physiological Density), yaitu 

banyaknya jumlahZpenduduk untuk setuap kilometer pesegi wilayah 

lahan yangHdi tanami. 

3. KepadatanDAgraris (Agriculture Density), yaitu menggambarkan 

instensitasi pertanian dariMpetani terhadap lahanHyang mencerminkan 

efisiensi iteknologi. 

3.1 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal  

 PertumbuhanHpenduduk yangMterjadi mengharuskanMpemerintah untuk 

melakukan penanaman modal yang lebih besar ( sukirno, 2006). Sukirno juga 

menyebutkanHpertumbuhanZpenduduk yangXpesatZakan membuatZpemerintah 

melakukan penanaman modal seperti pendidikan dan fasilitas-fasilitas sosial. Dan 

juga dalam Undang-undang 33 tahun2004 pasal 28 dijelaskan bahwaZsalah satu 
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indikator yang digunakan dalam penentu kebutuhan fiskali ialah ijumlah penduduk 

Penelitian yang dilakukan oleh Widiagma, 2015 imenjelaskan bahwa 

jumlahZpenduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan 

iarahHhubungan yang positif. 

4.  Pendapatan Asli Daerah ( PAD) 

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat 

dan Daerah pasal 1 menjelaskanMbahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang di peroleh daerahGyang di tarik berdasarkanZperaturanZdaerah 

sesuaiXdengan peraturanZperundang-undangan”. Sumber PAD menurut UU No.33 

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat sebagaiHberikut : 

a. PajakAdaerah 

b. RetribusiQdaerah 

c. HasilQpengelolaanWkekayaanWdaerah yangHdipisahkan dan  

d. Lain-lain pendapatan yangZsah 

Sehingga dapat disimpulkanHbahwa Pendapatan Asli Daerah iadalah 

pendapatan yang ididapat dari ipenerimaan daerah yang bersumberDdari ekonomii 

daerah dan dipungu oleh pemerintah daerah sesuai denganHperaturan perundang-

undangan, yang di tunjukkan untuk memberikan kekuasaanHkepada pemerintahi 

daerah dalamQmenggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomiHdaerah. 

PendapatanTAsliTDaerah sendiri di bagi menjadi 4 jenis, yakni : 

1. PajakTdaerah 

2. RetribusiTdaerah 

3. PengelolaanTkekayaanTdaerahTyang dipisahkan dan, 
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4. Lain-lain pendapatanTyang sah. 

4.a  Pajak Daerah 

Pajak daerahEmenurut UU No.28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

yakni “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpaFimbalan ilangsung yang iseimbang, yang dapatMdipaksakan berdasarkan 

iperaturan perundang-undanganWyang berlaku yang digunakan untukMmembiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah” 

Diharapkan dengan adanya Pajak ini mampu untuk meningkatkan 

pendapatanHasliWdaerah, dan menjadi isalah satu sumber pendanaan dalam 

penyelenggaran pemerintah dalam i pembangunan untuk meningkatkan dan 

pemerataan kesejahteraanMmasyarakat.  

4.b  Retribusi Daerah 

Menurut UU No.28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Retribusi 

daerahHadalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberianMizin tertentuMyang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untukHkepentingan orang pribadiMatau badan”. 

Retribusi daerah adalahHpungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada 

wajib retribusi atas pemanfaatanWsuatu jasa tertentuWyang disediakanQoleh 

pemerintah (Mahmudi, 2010). Jadi dalam pelaksanaan retribusi terdapat 

imbalanQlangsung yangQdapat di nikmati oleh wajibQretribusi.  

Adapun objek retribusi tersebut adalah : 
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a. JasaHumum  

AdalahHlayananMyang diberikan atauMdi sediakan oleh pemerintah 

daerah (PEMDA) untuk tujuan kepentingan umum baik pribadiHmaupunHbadan 

b. JasaHusaha 

Adalah layanan yang disediakan olehMpemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial yang pelayanan dengan memanfaatkan atau 

menggunanakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan atau disediakan oleh 

pihak swasta 

c. PerizinanHtertentu 

Adalah layananHperizinan tertentuQolehWpemerintah daerah kepada 

pribadiQatauWbadan yang di maksut untukQpengaturan atauWpengawasan atas 

kegiatanMpemanfaatan sarana danMprasaranaHumum yangHgunanya untuk 

melindungi kepentinganHumum dan menjagaMkelestarianHlingkungan.  

Dalam hal ini balas jasa dari adanya retribusi daerah dapat ditunjukkan 

secara langsung kepada masyarakat. Misalnya saja, retribusi atas pelayanan pasar, 

karena adanya pemakaian ruangan oleh pedagang. Tarif retribusi daerah sendiri 

mempunyai sifat fleksibel sesuai dengan kebijakan daerah dalam penentuan sasaran 

pemungutan retribusi. 

4.c  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

DenganZadanyaXotonomi daerahHyang mengharuskan daerahMmengurus 

kegiatan rumah tangga daerah sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. 

Sehingga daerah mampu dengan optimal untuk mengurus sumberMdayaHalam 

maupunHsumber dayaMmanusia secara optimal agar mampu untuk meningkatkan 
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pendapat asli daerah.  Dan dengan adanya undang-undang tentang perusahaan 

daerah maka daerah mendirikan BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah yang sesuai dengan undang-undang UU No.5 Pasal 5  tahun 1962 tentang 

Perusahaan Daerah. 

4.d  Lain-lain Pendapatan yang sah 

PendapatanMdaerahHyang sahHmeliputi dana hibah yang di berikan oleh 

pemerintahHpusat maupunMpemerintah daerahMlainnya, badan atau lembaga 

organisasiMswasta dalamZnegri. 

a. HasilZpenjualan kekayaanZdaerah yangXtidakXdipisahkan 

b. JasaZgiro 

c. PendapatanZbunga 

d. KeuntunganZselisih nilaiZtukar rupiahHterhadapMmata uang asing 

dan, 

e. Komisi,Hpotongan,Hataupun bentukMlainMsebagaiMakibat dari 

penjualan dan atau potonganMbarang dan atauHjasa oleh daerah. 

4.1  Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja 

Modal 

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayanHpelaksanaan 

otonomiHdaerah, gunaMmencapai tujuan otonomiZdaerah yaituMmeningkatkan 

pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).  

Infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai akan membuat masyarakat 

beraktifitas dengan nyaman dan aman sehingga akan berpengaruh terhadap 
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meningkatnya tingkat produktifitas danMdenganZadanyaZinfrastruktur yang 

memadaiaZakan membuat investorZuntukXmembuka usahaXdiXdaerah. 

SehinggaXinfrastrukturZdanZsarana prasaranaZyang memadai akanHberdampak 

terhadap tingkatHpertumbuhanZekonomi diZdaerah. Maka dengan adanya 

pembangunan di berbagai sektorZpublikXakan berdampak terhadapHpeningkatan 

penerimaanZdaerah. PenelitianZyang di lakukan olehZImas, 2015 menjelaskan 

bahwaZPendapatanXAsliXDaerah berpengaruhXterhadapXbelanja modal, karena 

setiap meningkatnyaZPAD akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan 

daerah. 

5.  Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil dalam UUMNo.33 TahunZ2004 Tentang Dana Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, DanaZBagiZHasil bersumberMdari pajak dan sumber 

daya alam yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena 

berpindahnya hak pemungutan sumber pendapatan daerah kepada pemerintah 

pusat.  

 Menurut UU No.33HTahunH2004 tentang Keuangan Pusat dan Daerah 

DanaHBagiHHasil di bagi menjadi 2 yaitu, yang bersumber dari pajak dan daya 

alam pembagiannya yaitu sebagai berikut : 

1. DBH yangZbersumberXdariXpajak, antara lain :  

a. PajakXBumiXdanXBangunan (PBB) 

b. BeaXPerolehanXHakZatasXTanah danXBangunan (BPHTB) dan 

c. PajakXPenghasilan (PPh) pasalZ25 danXpasal 29 Wajib Pajak 

OrangZPribadiZDalamXNegriXdan PPhXPasal 21. 
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2. DBH yangZbersumberZdariZdayaXalam, antara lain : 

a. Kehutanan 

b. PertambanganZumum 

c. Perikanan 

d. PertambanganZminyakZbumi 

e. PertambanganXgasZbumiZdan 

f. PertambanganXpanasXbumi. 

Berikut adalah rincian penerimaan Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak 

dan sumberZdayaXalamMsesuai dengan UU No.33Mtahun 2004 tentangMDana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Rincian penerimaan DanaMBagiZHasil 

yang berasal dari pajak yaitu sebagai berikut :  

1. DanaWBagiHHasil dariMpenerimaan PBB yaitu sebesar 90% untuk daerah 

denganQrincianWsebagai berikut : 

a. 16,2% untukQprovinsWyangQterkait. 

b. 64,8% untuk kabupaten/kotaWyangQterkait dan. 

c. 9% digunakanWuntukQbiayaWpemungutan. 

2. Dana BagiWHasilQdariHpenerimaan BPHTB yaitu sebesarH80% dengan 

rincian sebagaiHberikut : 

a. 16% untukMdaerahHprovinsi terkait. 

b. 64% untukHkepadaHkabupaten dan kotaMpenghasil. 

3. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh yaitu dibagi seimbang dengan 

presentase penerimaan sebagai berikut : 

a. 60% diberikan kepada kabupaten/kota dan,  
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b. 40% diberikan kepada provinsi 

Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil yang berasalHdariMsumber daya alam yaitu 

sebagai berikut :  

1. a. PenerimaanWkehutananQyangWberasal dari IuranHHak Pengusaha 

HutanH(IHPH) dan ProvinsiWSumberWDaya Hutan (PSDH) yang 

dihasilkanMdariMdaerah terkait dibagiQdengan seimbang yaitu 20% untuk 

pemerintahHdan 80% untukHdaerah. 

b. PenerimaanQkehutananQyang berasalHdari DanaHReboisasi dibagi 

dengan seimbang yaitu sebesar 60% untuk pemerintahMdan 40%Huntuk 

daerah. 

2. PenerimaanHPertambanganUmumyang di hasilkan oleh daerah terkait, 

dibagi dengan seimbang yaituM20% untukHPemerintahHdan 80%Quntuk 

Daerah. 

3. PenerimaanHPerikanan yang diterimaMsecaraMnasional dibagiHdengan 

seimbang yaitu 20%MuntukHPemerintah dan 80%Muntuk seluruh 

kabupaten/kota. 

4. Penerimaan Pertambangan Minyak BumiWyangHdihasilkanMdaerah 

terkait yang telahHdikurangi pajakMdanZpungutanWlainnyaWsesuai 

denganWperundang-undangan, dibagiQdengan seimbang yaitu :  

a. 84,5% untukQPemerintah dan,  

b. 15.5% untuk Daerah.  
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5. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan daerah terkait setelah 

dikurangi pajak dan pungutan lainnya sesuaiHdengan perundang-undangan 

dibagi dengan seimbang yaitu :  

a. 69,5% untukMPemerintah dan,  

b. 30,5% untukMDaerah. 

6. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan daerah terkait, 

dibagi dengan seimbang yaitu :  

a. 20% untuk Pemerintah dan, 

b. 80% untuk Daerah.  

5.1  Hubungan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Belanja Modal 

Dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal, dan 

mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan layanan terhadap masyarakat, 

atau untuk meningkatkan penyediaan layanan (Bird, 2000). Menurut UU No. 33 

Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dengan 

adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah mampu untuk 

mengoptimalkan pengelolaan sehingga akan berdampak terhadap meningkatnya 

Dana Bagi Hasil.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Wandira (2012) 

menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. 

Sedangkan menurut Setiawan (2015) DBH tidak memiliki pengaruh terhadap 

belanja modal. 
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C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis

Mengacu pada latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah di 

kemukakan pada uraian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut :  

• Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

anggaran Belanja Modal di Provinsi Riau.

• Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap

anggaran Belanja Modal di Provinsi Riau.

• Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap

anggaran Belanja Modal di Provinsi Riau.
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