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 II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Fiscal Stress 

Dongori (2006) menyatakan bahwa dampak diberlakukannya undang-undang 

otonomi daerah dan dikeluarkannya undang-undang No. 34 tahun 2000 yang 

membatasi pungutan pajak daerah dapat memberikan pengaruh yang cukup 

besarterhadap penerimaan daerah. Ketersediaan sumber-sumber daya potensial 

dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan daerah dalam era 

otonomi ini. Keuangan daerah, terutama pada sisi penerimaan bisa menjadi tidak 

stabil dalam memasuki era otonomi ini.  

 

Andayani (2006) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan 

tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan 

pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi 

biasa mengalami hal yang sama, tekanan fiskal (fiscal stress) menjadi semakin 

tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukan 

dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran 

yang ada. 

 

Tuntutan otonomi daerah dimana daerah harus lebih mandiri dalam mengurus 

keuangannya , dan pembatasan pungutan pajak daerah memberikan tekanan 
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kepada pemerintah daerah. Sementara itu, ketersedian sumber-sumber daya 

potensial dan kesiapan daerah tidak merata disetiap daerah. Kondisi ini 

menyebabkan terjadinya fiscal stress  yang cukup tinggi di berbagai daerah 

Indonesia. 

 

Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya fiscal stress ke 

dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan fiscal 

stress. Penyebab utama terjadinya fiscal stress adalah kondisi ekonomi 

seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi. 

2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri 

sebagai penyebab utama timbulnya fiscal stress. Yu dan Korman (1987) 

dalam (Shamsub dan Akoto, 2004) menemukan bahwa kemunduran 

industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa 

meningkat, hal ini dapat menyebabkan fiscal stress. 

3. Menerangkan fiscal stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor 

keuangan yang tidak terkontrol. Ginsberg dalam (Shamsub dan Akoto, 

2004) menunjukkan bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, 

korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk 

kesejahteraan sebagai penyebab fiscal stress. Otonomi daerah menuntut 

daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Seiring dengan 

peningkatan kemandirian, daerah diharapkan mampu melepaskan (atau 

paling mengurangi) ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam era 

ini, PAD idealnya menjadi komponen utama pembiayaan daerah. Namun 
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upaya pemerintah daerah ini mengalami hambatan karena diberlakukannya 

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. 

 

Keberadaan UU ini seringkali dinilai justru menjadi disinsentif bagi daerah, 

dikarenakan membatasi daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak-pajak 

daerah. Pada saat fiscal strees tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi 

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan 

Akoto, 2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan 

dengan kondisi fiscal stress. Upaya Pajak (Tax Effort) adalah upaya peningkatan 

pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah. Tax effort menunjukkan upaya pemerintah untuk 

mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi 

yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang 

ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. 

Bappenas (2003) mengungkap tentang peta kemampuan daerah (Provinsi, maupun 

kabupaten dan kota) dalam era otonomi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah daerah 

berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagai bagian utama 

dalam penyusunan APBD sebagai upaya meminimalkan ketergantungan 

penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi fiscal stress, pemerintah daerah 

akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sebagai upaya meningkatkan 

pembiayaan daerah. 
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Halim (2001) menunjukkan bahwa fiscal stress dapat mempengaruhi APBD suatu 

daerah. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari 

komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Terkait dengan hal itu, penelitian 

Halim (2001) memberikan fakta empirik bahwa kondisi fiscal stress yang terjadi 

di tahun 1997 ternyata secara umum tidak menurunkan peran PAD terhadap total 

anggaran penerimaan/pendapatan daerah. Komponen dari sektor penerimaan 

dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang terpengaruh 

secara signifikan dengan kondisi fiscal stress adalah proporsi retribusi daerah, 

sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya 

sedikit naik dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Purnaninthesa 

(2006) membuktikan bahwa fiscal stress berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Purnaninthesa 

(2006) menyimpulkan bahwa fiscal stress pada suatu daerah dapat menyebabkan 

motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna 

mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Penelitian lain yang dilakukan 

Dongori (2006) menunjukkan fakta empirik bahwa fiscal stress mempunyai 

pengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan daerah. Semakin tinggi tingkat 

fiscal stress maka ada terdapat upaya daerah untuk meningkatkan 

kemandiriannya, yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi asli daerahnya, yang 

salah satunya tercermin pada pendapatan asli daerah. 

 

2. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. 

Sumber-sumber penerimaan daerah sendiri menurut UU No 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah, terdiri dari : 
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1. Pendapatan Asli Daerah  (PAD) , yaitu : 

a. Hasil Pajak Daerah  

b. Hasil Retribusi Daerah  

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipasahkan 

d. Lain-lain PAD yang sah   

2. Dana Perimbangan yaitu : 

a. Dana Alokasi Umum (DAU) 

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

c. Dana Bagi Hasil 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

 

2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah. 

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan derah adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan dalam periode 

tahun bersangkutan. Sementara defenisi Pendapatan Asli Daerah menurut 

ketentuan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan 

yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut dalam pengertian 

pendapatan asli daerah antara lain : 

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

sumber-sumber wilayah sendiri. 

2. Dipungut berdasarkan peraturan daerah. 
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3. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan sumber-sumber 

pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 

2.2.   Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara 

umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

yang mana bersifat memaksa.  

 

Pajak daerah dapat dibagi menjadi beberapa jenis pajak. Jenis-jenis pajak daerah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel. 

Hotel adalah : “Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut 

bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelolah dan dimiliki 

oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Pengusaha hotel ialah : Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha 

hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 

menjadi tanggungannya. 

Objek pajak adalah Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di 

hotel, Objek pajak berupa: 
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1) Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), 

Hotel,wisma,losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan 

jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah 

penginapan. 

2) Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto copy, 

layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau 

dikelola hotel 

3) Fasilitas Olahraga dan hiburan 

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah : Pengusaha hotel. 

Dasar pengenaan adalah : Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan 

tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka 

waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel. 

 

b. Pajak Restoran 

Pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan 

restoran. Restoran atau rumah makan adalah: Tempat menyantap makanan dan 

atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha 

jasa boga atau catering. 

 

Objek Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di 

restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas 

pelayanan restoran, Wajib pajak rastoran yaitu Pengusaha restoran dan tarif pajak 

di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
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c. Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan. Hiburan ialah semua jenis 

pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di 

nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. 

Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Hiburan berupa : 

1) Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar 31% 

2) Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni, 

Pameran busana dengan tarif pajak 10%. 

3) Pergelaran Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15% 

4) Karaoke ditetapkan sebesar 20% 

5) Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20% 

6) Pertandingan Olahraga ditetapkan sabesar 10% Subjek pajak hiburan 

orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan, Wajib 

pajak hiburan orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan’ 

 

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas 

penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk 

susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk 

memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang 

di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan 

oleh pemerintah. 

Objek Pajak ialah penyelenggara reklame seperti : 

1) Reklame Kain 

2) Reklame Melekat, Stiker 
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3) Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan 

4) Reklame Udara 

5) Reklame Suara 

6) Reklame Film/Slide 

7) Reklame Peragaan 

 

Subjek Pajak Reklame adalah : Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. 

 

e. Pajak penerangan jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan 

ketentuan bahwa diwilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya 

dibiayai oleh pemrintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan listrik untuk 

menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam 

hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan 

oleh PLN.  

 

f. Pajak bahan galian golongan C 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas  kegiatan pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau 

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 
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g. Pajak pemanfaatan air bawah tanah  

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 

permukaan tanah. 

 

2.3.  Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah 

adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan 

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. 

 

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut 

Mardiasmo, antara lain: 

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.4) 
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4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnyadapat pula 

disediakan oleh sektor swasta.5) 

5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada oarng pribadi atau badan yang dimaksudkan 

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas 

kegiatan, pemanfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

 

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi  jasa 

umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan, jika diuraikan sebagai berikut:  

1.  Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan 

kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau badan.  

2.  Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  

 

Retribusi  perizinan  tertentu,  adalah  retribusi  atas  kegiatan  tertentu 

pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan  yang  dimaksudkan  untuk pembinaan,  pengaturan,  pengendalian,  dan  

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  
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2.4.  Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang   

Dipisahkan 

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa  “Hasil pengelolaan kekayaan yang 

dipisahkan adalah antara lain bagian dari BUMD,  hasil kerjasama dengan pihak 

ketiga.  Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:98) berpendapat bahwa “hasil 

pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  yang  dipisahkan  merupakan  penerimaan 

daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan.  

 

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek 

pendapatan berikut, yaitu:  

1. Bagian laba atas penyertaan  modal pada perusahaan  milik 

daerah/BUMD.  

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik  

negara/BUMN.  

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat.  

 

2.5.   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Pendapat Abdul Halim (2007:98) tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

adalah sebagai berikut:  Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk 

mengakuntasikan pemerintah daerah yang disebut di atas.  

Jenis-jenis lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:  
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a) Hasil penjualan aser daerah yang tidak dipisahkan.  

b) Jasa giro.  

c) Pendapatan bunga.  

d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.  

e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.  

f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.  

g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.  

h) Pendapatan denda pajak.  

i) Pendapatan denda retribusi.  

j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.  

k) Pendapatan dari pengembalian.  

l) Fasilitas sosial dan umum.  

m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.  

n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.  

 

3. Belanja Modal 

Belanja modal daerah merupakan bagian dari belanja daerah. Berdasarkan UU No. 

33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, “Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Definisi belanja menurut PP No.  24 Tahun  2005, adalah sebagai 

berikut:   
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Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan  yang  

tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh pemerintah.  

 

Sedangkan  belanja  modal  menurut  penjelasan  PP  No.  24  tahun  2004 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:  

 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap  dan  aset  

lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi. Belanja 

modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan 

bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.  

 

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai  kegiatan  

investasi  yang  akan  menambahkan  aset (Sony Yuwono,  2005:109).  

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, 

yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal 

tidak hanya belanja yang menambah aset tetap saja tetapi harus memiliki masa 

manfaat  lebih  dari  satu  tahun,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Abdul  Halim 

(2001:35),  belanja  modal  merupakan  belanja  yang  manfaatnya  melebihi  satu 

tahiun  anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  serta  akan 

menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan. Belanja  

modal  memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai 

pertimbangan dalam  penegalokasiannya.  

 

Syaiful (2008) menyatakan hal yang senada, ia menjelaskan bahwa “Belanja Modal 

adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan  modal  yang  

sifatnya  menambah  aset  tetap/inventaris  yang memberikan manfaat lebih dari 
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satu periode akuntansi, termasuk didalamnya  adalah pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, 

meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.” 

 

Jadi, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset  tetap 

dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan 

membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan 

membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan 

adalah membangun sendiri atau membeli.  

 

Macam-macam Belanja Modal : 

Belanja modal menurut PP No 24 tahun 2005 , dikategorikan sebagai berikut:  

1) Belanja Tanah  

2) Belanja Peralatan dan Mesin  

3) Belanja Gedung dan Bangunan  

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  

5) Belanja Aset Tetap Lainnya  

6) Belanja Aset Lainnya  

 

Sedangkan  Syaiful  (2003),  belanja  modal  dikategorikan  dalam  lima kategori  

utama.  Berikut  ini  adalah  belanja-belanja  yang  termasuk  ke  dalam belanja 

modal menurut, yaitu sebagai berikut:  

1) Belanja Modal Tanah  

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa  



31 
 

tanah,  pengosongan,  pengurugan,  perataan,  pematangan  tanah, 

pembuatan  sertipikat,  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/biaya yang 

digunakan  untuk pengadaan/penambahan/penggantian,  dan  peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang  

digunakan  untuk pengadaan/  penambahan/  penggantian,  dan 

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan  

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai 

gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

 

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  

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 irigasi  dan jaringan dimaksud 

dalam kondisi siap pakai.  
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5) Belanja Modal Fisik Lainnya  

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 kedalam 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 

barang-barang kesenian,  barang purbakala  dan  barang untuk  museum, 

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

 

4. Hubungan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Fiscal  Stress     

Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (2003), serta Setiaji dan Adi (2007) 

tentang peta kemampuan daerah (provinsi, maupun kabupaten dan kota) 

dalam era otonomi menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

mengalami peningkatan cukup signifikan. Pemerintah Daerah berupaya 

mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian utama dalam 

penyusunan APBD sebagai upaya meminimalkan ketergantungan penerimaan 

dari pemerintah pusat. Dalam konsisi fiscal stress, pemerintah daerah akan 

mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sebagai upaya meningkatkan 

pembiayaan daerah. 

 

Salah satu teori yang berkaitan dengan anggaran daerah yang terfokus pada 

masalah fiscal stress adalah seperti yang dikemukakan oleh Spicer dan Bingham 

(1991)  yang  menyatakan  bahwa “When  changing  economic, demographic, and 

political factors limit the growth of revenues, containment of hunger becomes 
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much more difficult, and fiscal stress may be resulted.” Dari teori tersebut dapat 

disimpulkan adanya kaitan antara fiscal stress dengan anggaran daerah, 

khususnya yang berkaitan dengan pendapatan (revenue).  

 

Penelitian Abdul Halim (2001) tentang fiscal stress, menunjukan adanya 

pergeseran  kenaikan/penurunan  dari  komponen  penerimaan  dan  pengeluaran 

APBD.  Pemerintah  daerah  yang  mengalami  kondisi  fiscal  stress  berupaya 

mengoptimalkan potensi  Pendapatan Asli  Daerah  sebagai  bagian utama  dalam 

penyusunan APBD sebagai upaya meningkatkan pembiayaan. Selain itu, ketika 

Pemda  mengalami  kondisi  fiscal  stress  yang  cukup  tinggi,  daerah  lebih 

termotivasi   untuk   meningkatkan   PAD-nya   guna   mengurangi   tingkat 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 

 

5. Hubungan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress  

Setelah berlakunya otonomi daerah, selain peningkatan PAD, terjadi pula 

pergeseran komponen belanja pada pemda. Kebijakan otonomi daerah menuntut 

pemerintah daerah meningkatkan pelayan publiknya. Upaya ini akan mengalami 

perbaikan jika didukung oleh pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja 

yang memadai untuk pelayanan publik diharapkan memberikan timbal balik bagi 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  

 

Pergeseran  komposisi  belanja  ini  juga  ditujukan  untuk  pembangunan berbagai 

fasilitas modal. Pemerintah perlu memberikan fasilitas untuk berbagai kegiatan  

peningkatan  perekonomian, hal  itu  dapat  dilakukan  dengan  cara membuka  

kesempatan  investasi.  Pembangunan  infrastruktur  dan  pemberian berbagai  

fasilitas  kemudahan  dilaksanakan  demi  mengoptimalkan  daya  tarik investasi. 
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Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap 

kenaikan pajak daerah.  

 

Penelitian Haryadi (2002) menunjukkan fiscal stress secara signifikan 

berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten/kota  di  Jawa 

Timur sebelum dan sesudah krisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat 

kemampuan pembiayaan daerah sebelum krisis relatif lebih besar dibandingkan 

sesudah krisis, dari segi kemampuan mobilisasi daerah relatif lebih baik sesudah 

krisis, dari segi tingkat ketergantungan secara relatif menunjukkan perkembangan 

yang positif sesudah krisis. Sementara Penelitian Budi S. dan Priyo H.A. (2008) 

tentang fiscal stress menyatakan bahwa  ”semakin tinggi fiscal stress di suatu 

daerah, maka semakin tinggi pula pertumbuhan belanja modal/pembangunan di 

daerah itu”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diartikan bahwa ada hubungan 

antara fiscal stress dengan pertumbuhan belanja modal.  

 



35 
 

B. Penelitian Terdahulu 

No Tahun Peneliti Judul Metode  Hasil 

1  

 

2010 Friska Sihite  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana 

Alokasi Umum dan Fiscal stress Terhadap 

Kinerja keuangan di kabupaten/kota 

Provinsi Lampung 

Analisis Regresi Bahwa variabel PAD dan fiscal stress 

berpengaruh pasitif terhadap kinerja 

keuangan di kabupaten/kota provinsi 

Lampung, sedangkan variabel DAU 

berpengaruh negatif. 

 

2 2008 Sri Mudiarti Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Analisis Regresi Setiap daerah memiliki wewenangan 

dan kewajiban untuk menggali sumber 

keuangannya sendiri dengan melakukan 

segala upaya untuk menigkatkan 

pendapatan asli daerah. 

3 2008 Budi 

Setiayawan 

dan Priyo Hari 

Adi 

Pengaruh Fiscal Stress Terhadap 

Pertumbuhan PAD dan Belanja Modal. 

Analisis Regresi  Bahwa Fiscal Stress  mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap 

pertumbuhan PAD dan Belanja Modal. 

Fiscal Stress yang tinggi menunjukan 

semakin tingginya upaya daerah untuk 

meningakatkan PADnya. 

4 2012 Iskandar 

Muda  

Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal 

Stress Pada Kabupaten/Kota Sumatera 

Utara 

Analisis Regresi 

berganda 

dengan metode 

Random effect 

Secara simultan variabel pertumbuhan 

PAD, pertumbuhan Belanja Modal dan 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap fiscal stress di 
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model sumatera utara, sedangkan secara parsial 

hanya variabel perumbuhan PAD yang 

berpengaruh signifikan terhadap kondisi 

fiscal stress. 

 


