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ABSTRAK 

 Kebijakan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi tersendiri bagi 

daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan 

dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, 

pembangunan, serta pembiayaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana 

alokasi khusus pada belanja modal di Provinsi Bali. 

  Penelitian ini mencakup 8 kabupatan dan 1 kota periode 2010-2014. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda dengan data amatan sebanyak 45. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa pajak daerah , dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh 

positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah  tidak berpengaruh 

pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk uji 

koefisien determinan menunjukan 87,5% Belanja Modal dapat dijelaskan atau 

dipengaruhi  oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Alokasi Khusus sedangkan sisanya 12,5% lagi dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

 

Kata Kunci:  Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi dan Belanja Modal 
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BAB I 

PENDAHULUAH 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan 

amanat UUD 1945, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemeritahan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan 

seluruh rakyat dalam rangka terwujud nya pembangunan Nasional. Dalam UU 

No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas 

desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk 

mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor 

nonkeuangan. 

Pemerintah Daerah diharapkan harus mampu mengelola keuangannya  

sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan 

dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepatan 

antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) tentang kebijakan 

umum APBD dan Prioritas Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk 

penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat 

rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Perioritas anggaran 



yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-

sama sebelum ditetapkan sebagai Peratuan Daerah (Haryanto dkk, 2007).  

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi 

sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran 

merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber 

daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan 

yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan Felix (2012) yang menyatakan  Pemerintah Daerah 

semestinya dapat mengalokasikan Belanja Modal  yang lebih tinggi daripada 

belanja rutin. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah 

yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh 

kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan 

umum (Halim, 2007).  

Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan 

daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Belanja Operasi 

merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari 

segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat 

dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan kualitas 

pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, 

yakni upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan 

konsumen (Bastian,2006). Hal tersebut dapat di lihat dari data rata-rata Realisasi 

APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2010-2014 : 



Tabel 1.1 : Perbandingan Belanja Operasi dengan Belanja Modal Kabupaten/Kota 

Provinsi Bali 2010-2014 (dalam ribuan rupiah) 

Kabupaten/Kota 

Se Bali 
 

Belanja 

Daerah 

2010-2014 

(Rp) 
 

Belanja 

Operasi 

2010-2014 

(Rp) 
 

Belanja 

Modal 2010-

2014 

(Rp) 

Belanja 

Operasi 

(%) 

Belanja 

Modal 

(%) 

Jembrana 
 

3.212.703.054 1.750.240.310 564.691.749 54,47 18,00 

Tabanan 
 

5.313.435.613 3.309.609.969 581.602.962 62,28 10,94 

Badung 
 

4.579.008.544 11.256.972.968 2.719.494.264 40,67 24,15 

Gianyar 
 

3.113.620.114 5.211.385.795 741.239.278 59,74 14,22 

Klungung 
 

1.939.863.694 2.984.224.221 336.698.874 65  11,28, 

Bangli 
 

1.322.732.216 3.009.476.022 385.402.613 43,95 12,80 

Karangasem 
 

2.690.446.830 3.480.623.226 726.271.259 77,29 20,86 

Buleleng 
 

3.807.615.345 4.645.289.584 726.271.259 81,96 15,63 

Denpasar 
 

3.305.030.282 6.534.534.998 848.067.812 50,57 12,97 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 

 Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persentase 

pengalokasian belanja operasi terhadap total belanja daerah di Kabupaten 

Jembrana sebesar 54,47% lebih besar dari persentase alokasi belanja modal 

terhadap belanja daerah yang hanya sebesar 18,00%, begitu pula kabupaten 

Tabananan persentase pengalokasian belanja operasi sebesar 62,28% sedangkan 

persentase pengalokasian belanja modal sebesar 10,94%, kabupaten Badung 

persentase pengalokasian belanja operasi sebesar 40,67% sedangkan persentase 

pengalokasian belanja modal sebesar 24,15%, kabupaten Gianyar persentase 

pengalokasian belanja operasi sebesar 59,74% sedangkan persentase 

pengalokasian belanja modal sebesar 14,22%, kabupaten Klungkung persentase 

pengalokasian belanja operasi sebesar 65 % sedangkan persentase pengalokasian 



belanja modal sebesar 11,28,%, kabupaten Bangli persentase pengalokasian 

belanja operasi sebesar 43,95% sedangkan persentase pengalokasian belanja 

modal sebesar 12,80%, kabupaten Karangasem persentase pengalokasian belanja 

operasi sebesar 77,29% sedangkan persentase pengalokasian belanja modal 

sebesar 20,86%, kabupaten Buleleng persentase pengalokasian belanja operasi 

sebesar 81,96% sedangkan persentase pengalokasian belanja modal sebesar 

15,63%, dan kota Denpasar persentase pengalokasian belanja operasi sebesar 

50,57% sedangkan persentase pengalokasian belanja modal sebesar 12,92%. 

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. Dalam 

mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas 

kemandirian daerah dengan mengoptimalkan belanja modal. Dengan 

mengoptimalkan belanja modal maka pembangunan dalam sektor pelayanan 

kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif.  

Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran 

pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Belanja Modal pada 

umumnya dialokasikan dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, 

seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan 

transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan 

daerah. Mardiasmo (2009) megatakan secara normatif semakin tinggi tigkat 

investasi modal dihrapkan mampu meningkakan tingkat partisipasi publik dengan 

pembangunan. Wong (2004) menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur 



industri memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah karena 

dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas layanan dan fasilitas publik akan 

membuat masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya 

dengan efisien dan efektif sehigga dapat meningkatkan partisipasinya dalam 

pembangunan. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi 

peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam 

hal keuangan, dengan meningkatnya produktivitas masyarakat yang berada di 

daerah maka akan berdampak pada perekonomian daerah dengan seiring 

meningkatnya pendapatan per kapita.  

Pengembangan infrastruktur industri dan memberikan kemudahan untuk 

meningkatkan investasi akan menyebabkan dampak yang positif dengan naiknya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menguragi ketergantungan 

Pemerintah Daerah terhadap Pemeritah Pusat. PAD terdiri dari pajak daerah, 

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

pendapatan asli daerah yang sah (Warsito Kawedar, dkk. 2008).  Dalam UU No. 

34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah 

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah 

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan  perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah 

untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan 

Realisasi APBD. Sumber pendapatan daerah meliputi, Pajak Kendaraan 



Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemampuan 

daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung 

pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk 

kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan 

daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pendapat ini 

didukung oleh penelitian yanng dilakukan  Gabriela, dkk. (2016) yang 

menyatakan Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap 

alokasi Belanja Moda, sedangkan Yossi , dkk. (2015) menyatakan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah tidak berpengaruhh terhadap Belanja Modal.  

Pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 

diimbangi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya 

manusia. Pengalihan dana tersebut berwujudkan dana perimbangan yaitu terdiri 

dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang telah 

dijelasakan dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.  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. Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur 

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak 

termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus 

diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus 

cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna 

meningkatkan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan Sumarmi (2009) 

menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Belanja Modal daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Ardhani (2011) menyatakan Dana Alokasi Khusus tidak berpenngaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang 

dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di 

Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Studi yang dilakukan 

Legrenzi dan Milas (2001) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam 

jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah 

dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. 

Hal yang sama juga diungkapkan Holtz–eaken et.al (1985) yang menyatakan bahwa 

terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja 

pemerintah daerah. Pendaapat ini didukung oleh penelitian yang  dilakukan 



Tuasikal (2008) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja 

Modal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dini Arwati dan Novita 

Hadiati (2013) yang menyatakan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh 

signiifikan terhadap Belanja Modal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja 

Modal. Belanja modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem 

pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud 

dari good governance. Penelitian mengenai Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus  memang sudah banyak dilakukan, dengan lebih menambahkan 

variabel penelitian sebelumnya yaitu memperinci  variabel PAD menjadi Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah serta disertai dengan penggunaan data terbaru, 

peneliti ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut akan berpengaruh positif 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan apakah hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian sebelumnya atau bahkan memberikan hasil yang baru. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dari penelitian ini adalah  

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali. 

 

 

 

 



1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan  

masalah penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 

2) Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

3) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal? 

4) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ? 

1.3       Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 

terhadap Alokasi Belanja Modal 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang membacanya maupun pada pihak-pihak yang secara langsung terkait di 

dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Akademik  

Untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan terdahulu serta 

membuktikan apakah dengan variabel yang lebih spesifik akan tetap 

mendukung hasil dari penelitian sebelumnya atau bahkan dapat memberikan 

hasil yang berbeda. 

 

 



2) Manfaat Praktis 

Dapat digunakan oleh Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Bali sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengalokasian belanja modal, sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan kepada publik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab secara rinci dan sistematis untuk 

mempermudah pembahasan. Sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai 

berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pengantar bagi pembaca untuk dapat 

mengetahui topik atau permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

Pada bagian ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menyajikan berbagai kajian pustaka yang digunakan untuk 

mendukung penelitian ini dalam memecahkan permasalahan yang 

ada. Pada bab ini juga disajikan hasil penelitian sebelumnya yang 

digunakan sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, objek penelitian, 

identifikasivariabel, definisi operasional variabel, jenis data, 

metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, serta teknik 



analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai hasil penelitian berupa 

pengujian statistik yang disertai dengan interpretasi dari hasil 

penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis 

yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan yang diambil dari hasil pembahasan 

permasalahan serta saran yang ditujukan bagi para peneliti 

berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama. 

  

 

 

 


