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ABSTRAK 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengelola anggaran keuangan 

diberikan kewenangan penuh dengan sedikit campur tangan dari pemerintah 

pusat. Dana Perimbangan merupakan beberapa sumber penerimaan dari APBD, 

begitu pula dengan belanja modal merupakan salah satu bagian belanja atau 

pengeluaran dalam APBD. Adanya Dana Perimbangan menyebabkan 

pemerintahkota  dituntut untuk sebaik mungkin dalam menggunakan dan 

merealisasikan dana tersebut lewat pembangunan yang bermanfaat dan 

memberikan kepuasan bagi masyarakat di daerah sendiri. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah adakah Pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari  

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 

signifikanterhadap belanja modal Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2008-

2016 secara parsial maupun simultan, serta bagaimana ditinjau dari perspektif 

ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU dan  DAK terhadap alokasi belanja 

modal di Kota Bandar Lampung dan mengetahui apabila ditinjau dari perspektif 

ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data 

sekunder dalam periode pengamatan 2013-2018. Data yang digunakan adalah 

Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan belanja modal. Data yang 

terkumpul di analisis menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan 

program SPSS 2019. Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan 

uji hipotesis disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara simultan Dana 

Perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap alokasi belanja modal. Secara parsial Dana Perimbangan yang terdiri atas 

DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan. Prinsip islam tentang 

kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu 

masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan 

menempatkan nilai-nilai material dan spiritual. Dalam menentukan anggaran 

suatu daerah, sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber 

antara lain dana perimbangan. Penerimaan ini kemudian digunakan untuk 

membiayai belanja daerah termasuk belanja modal. Alokasi belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana yang baik untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas maupun fasilitas publik yang merupakan tujuan dari syariat 

islam untuk mencapai kemaslahatan bersama serta memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada masyarakat. 

Kata Kunci : Dana Perimbangan, DAU, DAK,  dan Belanja Modal 
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MOTTO 

                      

          

Artinya : “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat 

jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada 

orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” 

(Q.S An-Najm :31) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran utama pada suatu penelitian karya ilmiah, 

sehingga penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian. Oleh karena itu 

perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi 

“PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI 

KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

TAHUN 2013-2018” 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara 

Dengan kata lain kedua suatu variable dengan variabel lain variabel atau 

lebih akan saling berhubungan dan akan menghasilkan sesuatu hal yang 

baru.
1
 

2. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah  pusat 

ke pemerintah daerah yang  dimaksudkan untuk menutup kesenjangan 

fiskal (fiscal gap) dan pemerataan  kemampuan fiskal antar daerah dalam  

                                                             
1 Sugiono, Penelitian Administrative, (Bandung: Alfabeta,2001), h.4 
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rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan 

tugasnya melayani masyarakat.
2
 

3. Dana Alokasi Khusus 

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah 

untuk memenuhi kebutuhan khusus.
3
 

4. Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
4
 

5. Perspektif 

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai 

dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dalam suatu situasi tertentu 

atau sudut pandang dalam memilih suatu opini.
5
 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip – prinsip dan nilai – nilai Alqur’an dan Sunnah.
6
 

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul proposal ini suatu penelitian untuk menganalisis “PENGARUH 

                                                             
2
 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, h.7 

3
 Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, h.7 

4
Andreas Marzel Palealu, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012, (Jurnal 

EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013), h.91 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat (Jakarta : Gramedia,2011), h.1062 
6 Ekonomi islam/P3EI, ( Jakarta : Rajawali pers, 2013 ), h.19 
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DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS 

(DAK) TERHADAP BELANJA MODAL MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 

2013-2018” 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan untuk menetapkan judul ini sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada 

daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan 

daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan 

public. Sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Peningkatan 

PAD, Dana Perimbangan, dan Lainlain Pendapatan yang Sah diharapkan 

dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga 

kualitas pelayanan publik semakin baik. Setiap daerah mempunyai 

kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan 

kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah 

dengan daerah lainnya.  

Kebijakan otonomi daerah direncanakan oleh pemerintah melalui 

Undang–Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu juga 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan 
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Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut 

diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar 

melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan 

dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, 

pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan 

untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan 

memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini. 

Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dan APBD 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana 

perimbangan dari pemerintah ini yang pengalokasiannya menekankan 

aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari 

pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan DAU 

dan DAK yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya. 

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 

dan prasarana. 

  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 

daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber 

daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan 

dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu 
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menentukan kebijakan Umum (KUA) APBD dan prioritas serta plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian 

sumber daya dalam APBD.   

Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya 

dukungan dari faktor-faktor sumber daya yang mampu menggerakkan  

jalannya roda organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan. 

Salah satu faktornya adalah keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor 

utama yang menjadi sumber finansial bagi penyelenggaraan roda 

pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan keseluruhan tatanan, 

perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi 

pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, Pendapatan Asli 

Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta 

penerimaan pembangunan. 

Kecilnya penyerapan anggaran untuk belanja modal dikhawatirkan 

dapat menggangu kinerja dan kualitas pelayanan publik yang seharusnya 

diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Banyak proyek 

pembangunan infrastruktur daerah yang belum terlaksana dan 

menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal 

yang produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. 

Namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan benar dan 

tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum 
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memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada 

publik secara maksimal.  

2. Alasan Subjektif 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini relevan dengan 

spesialisasi keilmuan penulis pelajari selama di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam yaitu pada program studi Ekonomi Syariah serta didukung 

oleh tersedianya literature baik primer maupun sekunder dan data-data 

penelitian yang menunjang dalam skripsi ini, serta adanya motivasi dan 

tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini yang 

ada di perpustakaan, sehingga dengan mudah skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia, merupakan wujud 

diberlakukannya desentralisasi fiskal. Otonomi Daerah ini selaras dengan 

diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Otonomi daerah sendiri diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya 

saing daerah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong peningkatan efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 
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pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, dan 

tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan Negara.
7
 

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap 

pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat utama. 

Anggaran merupakan managerial plan for action untuk tercapainya tujuan 

organisasi pemerintah.  Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang 

menjadi dasar dalam pelakasanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen 

anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota.
8
 

Di dalam pasal 1 Ayat (17) UU No.33 Tahun 2004 APBD merupakan 

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Ada tiga komponen di dalam APBD 

yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Apabila 

ketiga komponen ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak 

yang baik pula bagi perekonomian daerah. 

                                                             
7
 Imam Soebachi, Judical Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), h.134-135 
8
Rini Oktriniatmaja, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana  

Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali 

dan Nusa Tenggara, (Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011), h.2.   
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Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam  

mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal 

antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi 

ketimpangan fiskal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang 

bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah. Dalam pelaksanaan 

kegiatan. UU No 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber 

pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah 

dari pemerintah pusat. 

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus. Berikut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2013-2018. 

Tabel 1.1 

Realisasi DAU dan DAK  

Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2013-2018

 
Sumber: BPS Provinsi Lampung 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013-2018 Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Kota Bandar Lampung 

Tahun DAU DAK

2013 864 816 641.00 60 1008 230.00 

2014 921 826 931.00 48 851 620.00

2015 950 106 009.00 245 066 400.00

2016 1 053 232 762.00 1 651 557 871.13

2017 1 034 730 849.00 104 561 372.26

2018 1 034 730 849.00 264 908 878.00 
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masih mengalami fluktuaktif. Terlebih untuk tahun 2017-2018 Anggaran 

DAU dan DAK tidak mengalami peningktan ataupun penurunan (stagnan). 

Sehingga keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada ketergantungan 

terhadap transfer dari pemerintah pusat. 

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN, 

kemudian disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan 

keuangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga 

dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Fungsi Dana Alokasi 

Umum Adalah sebagai alat pemerataan kapasitas fiskal. 

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi 

Umum. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga 

didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini 

menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang 

berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu 

mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai 

Belanja Modal di daerahnya. 

Sedangkan Dana Lokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN 

yang dialokasikan keapada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan 

tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan 

pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang 
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pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, prasarana 

pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Pemanfaatan DAK diarahkan 

pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan 

sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang dan tidak 

termasuk penyertaan modal. 

Dana Alokasi Khusus ini hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, 

kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur 

irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, 

lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, 

pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam 

Belanja Modal. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana 

pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya 

untuk kegiatan fisik. 

Gambaran Dana Alokasi Khusus secara umum masih memiliki 

banyak kendala. Program Dana Alokasi Khusus telah menyalurkan dana 

untuk percepatan di 19 bidang pembangunan yang menyentuh kepentingan 

masyarakat Indonesia. Besaran Dana Alokasi Khusus dari tahun ke tahun 

juga meningkat. Dalam pelaksanaan di daerah ditemukan banyak kendala, 

sehingga serapan  dana DAK maupun kinerja fisik kegiatan belum dapat 

dikatakan maksimal. Dilain hal, penyerapan program DAK terserap 

realisasinya rendah dan lambat. 
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Dengan melihat perkembangan Dana Alokasi Khusus tersebut 

dipandang perlu untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus. Meski 

pentingnya Dana Alokasi Khusus bagi perkembangan suatu daerah, namun 

masih banyak daerah yang setiap tahunnya tidak memanfaatkan  Dana 

Alokasi Khusus yang disalurkan Pemerintah Pusat. Salah satu penyebabnya 

adalah kurangnya koordinasi dengan pejabat sebelumnya dan tidak 

mengetahui adanya penyaluran  Dana Alokasi Khusus oleh Pemerintah Pusat, 

selain itu juga kurangnya pemahaman dalam menerapkan kebijakan 

pengelolaan Dana Alokasi Khusus. 

Dana transfer dari pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum ini merupakan transfer dana 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna 

mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi. Sesuai dengan PP No.55 Tahun 

2005, penyaluran Dana Alokasi Umum dilaksanakan setiap bulan masing-

masing sebesar 1/12 dari alokasi Dana Alokasi Umum yang 

bersangkutan.Sementara itu, Dana Alokasi Khusus merupakan 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. Besaran Dana Alokasi 

Khusus ini ditetapkan dalam APBN. 

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber 

pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana 
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dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah 

kepada masyarakat. Perbedaannya terletak pada sumber uang, Pendapatan 

Asli Daerah berasal dari uang masyarakat sedangkan Dana Alokasi Umum 

dan Dana Alokasi Khusus berasal dari transfer APBN oleh pemerintah pusat 

untuk pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah 

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari pengelolan APBD 

secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan 

anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah 

satu keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik. 

Belanja  modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
9
 

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal 

merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. 

Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik 

akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat 

dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal 

terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di 

masyarakat.  Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang 

dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja 

                                                             
9
Diah Nurdiwaty, dkk, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendpatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di 

Jawa Timur, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli 2017), h.49. 
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dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan 

pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam 

masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja 

daerah dan pembiayaan daerah. 
10

 

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran 

pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan 

aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan 

pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, 

trotoar, gedung olah raga, stadion,jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) 

dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor 

pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja 

modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran 

tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. 

Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana 

fasilitas publik yang dapat menjadi  penunjang terlaksananya berbagai 

aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut merupakan tabel realisasi anggaran 

belanja modal di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013-2018 : 

                                                             
10

 Stepvani, Uhise.2013. Dana Alokasi Umum(DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado . ISSN 

2303-1174 
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Tabel 1.2 

Realisasi Anggaran Belanja Modal  

Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2018 

 
Sumber: BPS Provinsi Lampung 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui Belanja Modal di Kaota Bandar 

Lampung dari tahun 2013-20118 berfluktuatif. Pengalokasian belanja modal 

trendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp.199.204.452,55. Peningkatan 

belanja modal tidak diimbangi dengan banyaknya pembangunan di Kota 

Bandar Lampung dikarenakan banyaknya penerimaan tidak semua digunakan 

untuk membiayai belanja modal namun ada sebagian yang digunakan untuk 

membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut adalah 

realisasai anggaran belanja pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 

2013-2018 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Realisasi Anggraran Belanja Pemerintah  

Kota Bandar LampungTahun 2013-2018 

Tahun BM BP  BBJ 

2013 399.448.842,10 89.291.806,75 351.609.822,03 

2014 354.190.528,15 132.123.226,93 368.311.410,15 

2015 245.171.296,00 127.438.436,00 365.520.061,00 

2016 199.207.452,55 128.778.385,73 394.447.506,84 

2017 503.285.916,26 130.649.351,00 570.506.842,74 

2018 425.199.203,34 155.907.216,49 692.755.797,24 

     Sumber: BPS Provinsi Lampung 

 Keterangan : 

Tahun Belanja Modal

2013 399 448 842.10

2014 354 190 528.15

2015 245 171 296.00

2016 199 204 452.55

2017 503 285 916.26

2018 425 199 203.34
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 BM      =    Belanja Modal 

 BP       =    Belanja Pegawai 

 BBJ     =    Belanja Barang dan Jasa 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja untuk belanja 

pegawai lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk 

belanja modal dan belanja barang dan jasa. Sedangkan anggaran untuk belanja 

modal lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai. Dan untuk anggaran belanja 

barang dan jasa lebih banyak digunakan dibandigkan untuk anggaran belanja 

modal dan belanja pegawai. Itu berarti pemerintah kota Bandar Lampung 

belum maksimal dalam mengelola anggaran pengeluaran daerah. 

 Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah dan memiliki daya dalam menggerakkan roda 

perekonomian daerah. Selain itu belanja modal sangat bermanfaat dan 

produktif untuk pembangunan dan dalam memberikan pelayanan kepada 

publik. 

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka 

masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman yang akan 

berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan 

dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk 

membuka usaha di daerah tersebut. 
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Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan 

proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini 

sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan 

prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya 

kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan 

proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering 

tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat.
11

 

Kecilnya penyerapan anggaran untuk belanja modal dikhawatirkan dapat 

menggangu kinerja dan kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan 

oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Banyak proyek pembangunan 

infrastruktur daerah yang belum terlaksana dan menghambat pertumbuhan 

ekonomi daerah. Pemerintah daerah seharusnya memperbesar porsi alokasi 

belanja daerah khususnya pada belanja modal bagian sektor publik seperti 

peralatan dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi 

masyarakat, karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula 

produktivitas perekonomian. 

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagian sektor publik, 

pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal memiliki 

karakteristik spesifik yang menunjukan adanya berbagai pertimbangan dalam 

pengalokasian. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah antara lain 

                                                             
11

 Ummu Khoiriah. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil 

terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada PemerintahKabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Medan. 
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pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat 

merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi daerah. 

Pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih 

adil dan berimbang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai 

dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini 

dipandang sangat demokratis karena sistem Pemerintahan Republik Indonesia 

mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang 

dilaksanakan secara bersama-sama.  Pembangunan ekonomi daerah adalah 

suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat 

mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Terjadinya 

pembangunan di suatu negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas 

perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya 

pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat 

kesejahteraan.
12

 

Ada tiga masalah pokok yang harus diperhatikan dalam mengukur 

pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu : 

1. Apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan 

2. Apa yang terjadi terhadap pengangguran 

3. Apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang 

                                                             
12

 Setiyawati, Hamzah, Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran (Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Indonesia Desember 2007, Vol.4, No. 2), h.211-228 



18 
 

Ketiga masalah pokok tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling 

berkaitan antara satu dan lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan dikarenakan 

banyaknya pengangguran yang kemudian berdampak pada ketimpangan dalam 

berbagai bidang. Dengan kata lain, bila salah satu dari tiga hal tersebut 

mengalami gangguan atau goncangan, maka dua hal yang lainnya juga 

mengalami dampaknya.
13

 

Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk memikirkan 

berbagai tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi 

masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran. Dalam hal 

ini, pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu 

instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi 

pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut 

mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal disetiap daerah. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah 

daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber 

daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk 

menciptakan lapangan kerja baru yang akan mempengaruhi perkembangan 

kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. 
14

 

                                                             
13

 Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP 

AMP YKPN 
14

  Kuncoro, Mudrajad. 2004  Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, 

strategi dan Peluang. Jakarta : Erlangga 
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 Kenaikan pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah daerah akan 

dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja daerah. Salah satu anggaran 

belanja daerah dalam APBD yaitu belanja  modal. Alokasi belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. 

 Berikut tabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung di setiap 

Kabupaten/Kota pada tahun 2013-2018. 

Tabel 1.4 

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  

Provinsi Lampung Tahun 2013-2018 (%) 

No Kabupaten/Kota 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Lampung Barat 6,87 5,66 5,32 5,01 5,03 5,14 

2 Tanggamus 6,76 5,90 5,50 5,18 5,21 5,02 

3 Lampung Selatan 6,41 5,80 5,38 5,22 5,46 5,26 

4 Lampung Timur 8,96 2,87 4,38 4,23 4,64 3,78 

5 Lampung Tengah 6,46 5,68 5,38 5,61 5,29 5,42 

6 Lampung Utara 6,46 5,80 5,43 5,10 5,21 5,33 

7 Way Kanan 5,28 5,67 5,27 5,12 5,11 5,21 

8 Tulang Bawang 6,75 5,54 5,02 5,42 5,45 5,49 

9 Pesawaran 6,20 5,59 5,03 5,07 5,10 5,09 

10 Pringsewu 6,43 5,75 5,22 5,04 5,00 5,03 

11 Mesuji 6,18 5,69 5,23 5,10 5,20 5,31 

12 Tulang Bawang Barat 6,37 5,5 5,35 5,27 5,64 5,46 

13 Pesisir Barat 5,54 5,10 4,94 5,31 5,34 5,35 

14 Bandar Lanpung 6,77 7,05 6,33 6,43 6,28 6,21 

15 Metro 6,89 6,13 5,87 5,90 5,66 5,69 

Provinsi Lampung 5,77 5,08 5,13 5,14 5,16 5,25 

         Sumber: BPS Provinsi Lampung 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi 

Lampung mengalami flutuaktif setiap tahunnya. Begitupun dengan 

pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. 
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Setiap daerah mempunyai kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai 

kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja 

Modal.  

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi 

mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi 

dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan 

dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru yang akan 

mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. 

Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan 

pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. 

Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan 

pertumbuhan ekonomi tidak selalu di ikuti dengan peningkatan belanja modal, 

hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan 

dengan total anggaran belanja modal daerah.
15

 

Peran pemerintah sangat penting dengan mengemukakannya sejumlah 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Faktor-

faktor tersebut adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, investasi 

modal, kewirausahaan dan faktor non ekonomi. Dari uraian tersebut diatas 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian 

suatu daerah akan mengakibatkan tumbuhnya investasi modal baik itu disektor 

                                                             
15

 Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK Terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah) Universitas Dipenegoro, Semarang   
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swasta maupun sektor pemerintah, sehingga pemerintah daerah lebih leluasa 

dalam mengalokasikan anggaran belanja modal untuk kepentingan publik. 

Pembangunan infrastruktur daerah akan berdampak pada meningkatnya 

kemandirian daerah mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan 

belanja modal. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan publik, karena hasil dari pengeluaran belanja modal 

adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam 

memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. 

Negara yang dijalankan dengan prisnsip islami pada hakikatnya memiliki 

tujuan besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seluruh 

masyarakatnya, memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antara 

anggota masyarakat, dan menjalankan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan.Semua tujuan itu harus dijalankan dengan dilandasi keadilan. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut negara memiliki kekuasaan untuk 

mengelola anggaran dan belanja pemerintah. 

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk 

kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar 

minimal, pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, amar makruf 

nahi munkar, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani 

kepentingan sosial lainnya yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan 

pasar. Dengan demikian ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, 
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maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang 

dikehendaki oleh syariat.
16

 

Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya 

didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tertuang dalam 

QS Al-Hasr (59) : 7 berikut ini : 

                            

                           

                                

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka 

adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.
17

 

 

  Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat 

melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk 

intervensi langsung antara lain menggunakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan 

sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, 

sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.
18

 

                                                             
16

 Nurul Huda, dkk, Keuangan Pulik Islami, (Jakarta; KENCANA, 2016), hlm.73 
17 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro 2010), h.546 
18

 Achmad David Hermawan, Anwar Made Doni Whirsandono, Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja 

Modal, (Jurnal Riset Mahasiswa) 
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Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan 

barang publik, karena hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial suatu negara.Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran 

untuk melakukan treatment terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga 

menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi 

yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi 

suatu negara.
19

 

 Anggaran modern merupakan suatu campuran antara rencana dan proyek 

yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun menghilangkan kesulitan dan 

rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi. Di dalam negara 

islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan 

pokok dalam penanganan defisit anggaran. Negara islam dewasa ini harus 

memulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan 

dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak 

atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Oleh 

karena itu, di dalam islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja 

tahunan, sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi. Dari sinilah, maka 

anggaran belanja negara islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun 

negara islam mempunyai anggaran belanja tetap yang babnya sudah ditentukan 

oleh syara’ mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.  

                                                             
19

 Winda Putri Lestari,Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 

Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol6 No.6 

Juni 2017), h.3. 
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 Pada masa islami dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan pokok 

pendapatan, jelaslah di zaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi 

persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu 

negara islam. Diperlukan adanya pengenaan pajak barum terutama pada orang 

yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah 

dengan jelas menyatakan hal ini: “selalu ada yang harus dibayar selain zakat.” 

Maka Rasullullah SAW berpesan ”Kekayaan Harus diambil dari si kaya dan 

dikembalikan kepada si miskin.”(HR. Bukhari).
20

 

 Dari uraian diatas penulis tertarik untuk  melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA 

ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA 

TAHUN 2013-2018” 

D. Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok-pokok 

permasalahan, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada pengaruh variabel 

independen yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) terhadap variabel dependen yakni Belanja Modal di Kota Bandar 

Lampung. 

 

 

                                                             
       

20
 Lilik Rahmawati, Sistem Kebijakan Islam Modern dan Islam, (Volume 1, No. 1, 

Desember, Surabaya, 2016), hal.35. 
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E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa 

rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 

2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja 

Modal? 

3. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) terhadap Belanja Modal menurut perspektif Ekonomi Islam? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Belanja Modal 

b. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

Belanja Modal 

c. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal menurut perspektif Ekonomi 

Islam 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran serta tambahan 

pengetahuan di bidang Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
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Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Menurut Perspektif Ekonomi 

Islam di Kota Bandar Lampung. 

2) Bagi Penulis, dapat wawasan dan pengetahuan penulis dalam 

penerapan antara teori dan praktik yang dituangkan dalam suatu karya 

ilmiah serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang kini penulis 

tempuh. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Pemerintah, dapat dijadikan rekomendasi agar dapat  

menentukan kebijakan yang tepat untuk melakukan pengembangan 

potensi-potensi yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena apabila 

dikembangan dengan maksimal akan menghasilkan dan menambah 

penghasilan seperti PAD dan Dana Perimbangan maupun Belanja 

Pemerintah. Sehingga menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai 

daerah yang mandiri. Selain itu menjadi pertimbangan bagi 

pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana/prasarana 

yang ada agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota 

Bandar Lampung. 

2) Bagi Masyarakat, agar dapat memberikan wawasan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam melihat peluang usaha ataupun pengembangan 

usaha yang dapat menambah pendapatan melalui kegiatan usaha agar 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar 

Lampung.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Anggaran 

1. Pengertian Anggaran 

      Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, 

dan instrument ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran 

anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan 

hasil berupa outcome atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-

dana publik tersebut. Sebagai  instrumen kebijakan ekonomi, anggaran 

berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian 

serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
21

 

2. Dasar Hukum Anggaran 

        Dasar hukum tertinggi pelaksanaan anggaran belanja negara adalah 

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai 

belanja negara pada hakikatnya secara komprehensif dimulai dari pasal 4 

UUD 1945. Dalam Pasal 4 disebutkan : 

a. Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut   

Undang-Undang Dasar. 

b. Dalam melakukan kewajiban Presiden dibantu oleh Wakil Presiden  

       Berdasarkan pasal ini presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif 

tertinggi yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang 

                                                             
21

 Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 

hlm. 88 
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wakil presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maka dengan 

demikian presiden mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan 

keuangan negara. 

 Hal penting dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah adanya 

pemisahan kekuasaan antara dua lembaga sehingga tercipta mekanisme 

saling mengawasi (check and balance). Pemisahan kekuasaan tersebut 

adalah prinsip-prinsip yang baik menurut teori hukum administrasi negara. 

Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menetapkan 

kebijakan dan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Kekuasaan untuk 

menetapkan kebijakan dilakukan oleh badan legislatif, khusus dalam 

kebijakan menetapkan anggaran  negara yang dikenal dengan istilah hak 

budget. Sementara itu, kekuasaan pelaksanaan di bidang keuangan negara 

yang berada di tangan lembaga eksekutif dikenal dengan kekuasaan umum 

pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaan kekuasaan umum tetap 

mempertahankan mekanisme saling mengawasi, dengan adanya pembagian 

kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan negara, dan kekuasaan 

untuk memutuskan pelaksanaan pembayaran.
22

 

 

 

                                                             
22

 Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR – RI mengenai RUU 

tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Rapat Paripurna DPR RI 29 Januari 2001, Arsip 

Dokumentasi Setjen DPR RI 2008) 
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3. Anggaran Daerah 

      Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah 

yang memadai. Semakin besar keuangan daerah semakin besar pula 

kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pembangunan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang 

memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 

di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan 

potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sebuah anggaran yang baik 

akan mencerminkan efektifitas kinerja pemerintah di mata publik, maka 

pemerintah harus benar-benar dapat membuat anggaran yang matang dan 

realistis untuk direalisasikan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 

tercapai. 

      Menurut Mardiasmo, anggaran merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses 

atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.Proses penyusunan 

anggaran publik memiliki karateristik berbeda dengan penganggaran dalam 

bisnis. 

     Menurut Lee dan Jhonson (1998) karateristik tersebut mencakup 

ketersediaan sumber daya, motif laba, barang publik, eksternalitas, 

penentuan harga pelayanan publik, dan pembedaan lain seperti intervensi 
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pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikian atas 

organisasi, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan. 

      Menurut Mahmudi anggaran sektor publik adalah blue print organisasi 

tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa 

depan yang akan diwujudkan. Sedangkan menurut Indra Bastian anggaran 

sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk 

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
23

 

Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana 

finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang 

dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam 

bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan 

moneter dan didanai dengan uang publik. 

B. Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) 

1. Pengertian APBD 

      APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang  

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.7Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 64 Tahun 

2013, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

                                                             
23

 Rini Oktriniatmaja, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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     Di dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

pengelolaan keuangan daerah BAB III Pasal 20 bahwa struktur APBD 

merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar 

yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh daerah. Kelompok pendapatan meliputi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain 

pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, 

Reribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 

b. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan 

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Fungsi belanja 

misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. 

Sedangkan jenis belanja adalah belanja pegawai, belanja barang, 

belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja 

modal/pembangunan. 

c. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan 

daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, 
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penerimaan pinjaman, dan obligasi serta penerimaan dari penjualan 

aset daerah yang dipisahkan. 

     Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah dan Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata 

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD mengatakan 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun 

berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya 

yang ditetapkan.
24

  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

C. Dana Perimbangan 

1. Pengertian Dana Perimbangan 

  Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran  

Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk 

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
25
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 Selain itu Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah 

yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber 

pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk 

menutup anggaran belanjanya. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah BAB II Pasal 2 

Ayat 3 Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar pemerintah daerah.  Dana 

Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
26

 

      Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang 

berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah 

daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu 

untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan 

dana perimbangan dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Diah 

Nurdiwaty. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari dana 

perimbangan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sehingga dalam hal ini berarti jika dana 

perimbangan mengalami kenaikan maka pengalokasian anggaran belanja 

modal meningkat. 

     Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era 

otonomi ini memang seharusnya diatasi dengan peningkatan kinerja 

pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan yang ada di 
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daerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian 

keuangan yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) 

    Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup 

kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar 

daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.
27

 

   Adapun pengalokasian DAU antara lain: 

a. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

b. Besaran DAU ditetapkan sekurang-sekurangnya 26% dari total 

Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBD. 

c. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan 

sesuai dengan imbangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota. 

      Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu 

daerah ditentukan dengan menggunakan fiscal gap, dimana kebutuhan DAU 

suatu daerah daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi 

daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi 
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karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang 

ada.
28

 

    Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa 

dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa dan merupakan bagian 

dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 

kabupaten.Tujuan dari ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan 

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan 

kewenangannya. Selain itu ADD ini ditujukan pula supaya dapat 

meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara 

partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. 

3. Tahap Perhitungan dan Formulasi DAU 

Ada empat tahapan dalm menghitung DAU antara lain : 

a. Tahapan Akademis 

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU 

dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan 

untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan 

ketentuan UU dan karateristik otonomi daerah di Indonesia. 

b. Tahapan Administratif 

Dalam tahapan ini Kemenkeu c.q DJPK melakukan koordinasi dengan 

instasi terkait untuk untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU 
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termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk 

mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan. 

c. Tahapan Teknis 

Merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan 

dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan 

formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan 

data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak 

akademis. 

d. Tahapan Politis 

Merupakan tahap akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU 

antara pemerintah dengan panitia belanja daerah, panitia anggaran DPR 

RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan 

DAU. 

 Sedangkan untuk Formulasi DAU adalah sebagai berikut: 

a. Formula DAU menggunakan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih  

antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal 

(fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar (AD) Berupa jumlah gaji 

PNS daerah. Rumus Formula DAU:  

DAU-Alokasi Dasar (AD)-Celah Fiskal (CF)   

Keterangan:  

AD: Gaji PNS daerah   

CF: Kebutuhan fiskal-kapasitas fiskal 
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b. Variabel DAU 

Komponen variabel kebutuhan fiskal (fiscal needs) yang digunakan 

untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah 

penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks 

Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) perkapita. 

c. Metode Perhitungan DAU 

1) Alokasi Dasar 

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realiasi gaji pegawai 

negeri sipil daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok 

dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan 

penggajian PNS yang berlaku. 

2) Celah Fiskal 

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah  

dihitungan dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah yang  

bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan 

alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung 

berdasarkan selisih antara Kbf dengan Kcf.
29

 

   Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya di 

dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian 

otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan 
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pendidikan. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan 

memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah 

penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan 

antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat 

diperkecil. 

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

    Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan 

tertentu. Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu:  

a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus DAU.  

b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.  

c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh 

daerah penghasil.  

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat 

spesifik untuk tujuan yang sudah ditentukan.
30

 

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai 

dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari 

APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan 

khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Yang 
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dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai 

kebutuhan yang bersifat khusus.
31

 

    Di Indonesia kebijakan pengalokasian DAK mulai diimplementasikan 

sejak tahun 2003. Pada tahun tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 

bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, dan 

prasarana pemerintah. Dari tahun ketahun pengalokasian DAK mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran alokasi maupun 

dari cakupan bidang yang didanai DAK, serta jumlah daerah penerima. 

      Seiring dengan adanya pemekaran kabupaten/kota, maka jumlah 

kabupaten  maupun  kota yang menerima alokasi DAK terus meningkat. 

Bila pada tahun 2003 hanya terdapat 265 kabupaten yang menerima alokasi 

DAK kabupaten, maka pada tahun 2010 terdapat 398 kabupaten yang 

menerima alokasi DAK, yang berarti selama kurun waktu tersebut jumlah 

kabupaten yang menerima alokasi DAK meningkat 50%. 

Demikian juga dengan jumlah kota yang menerima alokasi DAK, bila 

pada awalnya hanya terdapat 65 kota yang menerima alokasi DAK, maka 

pada tahun 2010 terdapat 93 kota yang menerima alokasi DAK. Selama 

kurun waktu antara tahun 2003 hingga 2010  jumlah kota yang menerima 

alokasi DAK mengalami peningkatan 50%.
32

 

 Pengalokasi Dana Alokasi Khusus didistribusikan dalam semua bidang 

yang terdiri dari : 
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a. DAK bidang Perikanan dan Kelautan 

Dialokasikan untuk meningkatkan sarara dan prasarana produksi, 

pengolahan mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik 

untuk mendukung industrialisasi serta pyediaan sarplas terkait 

pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. 

b. DAK bidang Pertanian 

 Dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, 

lahan, pembangunan, dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta 

pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan 

produksi bahan pangan. 

c. DAK bidang Keluarga Berencana 

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas 

pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan 

kegiatan keluarga berencana. 

d. DAK bidang kehutanan 

Dialokasikan peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS) terutama di 

daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya 

dukung wilayah. 

e. DAK bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal 

Dialokasikan unuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal 

yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013. 

f. DAK bidang sarana perdagangan 

Dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana  
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perdagangan untuk mendukung 1) pasokan dan ketersediaan barang 

(khususnya bahan pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli 

masyarakat terutama daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan 

pemekaran atau daerah yang minim sarana perdagangannya dan 2) 

pelaksanaannya tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan 

konsumen dalam jaminan kebenaran hasil pelaporan terutama di daerah-

daerah yang mempunyai potensi ukur (akar timbang dan perlengkapan-

perlengkapanya UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani. 

g. DAK bidang energi pedesaan 

Dialokasikan utnuk memanfaatkan sumber energi setempat untuk 

meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di 

daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta energi modern. 

h. DAK bidang perumahan dan permukiman 

Dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan 

utilitas perumahan dan permukiman. 

i. DAK bidang keselamatan transportasi darat 

Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama 

keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat 

fasilitas (korban meningal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.
33

 

 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan 

DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK 

dalam APBD. Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang 
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sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Jika terdapat sisa DAK pada kas 

daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa 

DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama 

tahun anggaran berikutnya. 

D. Alokasi Belanja Daerah 

 Daerah mempunyai kewajiban kepada publik yang harus 

dipenuhi.Kewajiban itu dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik 

dan peningkatan kualitas pelayan publik, dan untuk melaksanakannya 

diperlukan pengeluaran daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 belanja 

daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

1. Jenis-Jenis Belanja 

 Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada PP No. 58 Tahun 2005 

tentang pengelolaan keuangan daerah. Berpedoman pada prinsip 

penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja 

yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan 

wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau 

bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
34
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 Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 belanja terdiri dari dua jenis 

yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah 

belanja yang mempunyai keterkaitan langsung dengan program dan 

kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak 

memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, 

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja 

tidak terduga.
35

 

a. Belanja Langsung 

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung 

yang terdapat dalam pasal 50, adapun kelompok belanja langsung dari 

suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanjanya terdiri dari: 

1) Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran Honorarium atau 

upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 

daerah. 

2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian 

atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

bulan, digunakan untuk pemakaian jasa dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan 

barang dan/pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, 
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bahan/material, jasa kantor premi asuransi, perawatan kendaraan 

bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, 

sewa saran mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan 

peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan 

atributnya, pakaian kerja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, 

perjalanan dinas, pindah tugas, dan pemulangan pegawai.
36

 

3) Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pembelian atau pengadaan dan pembangunan aset 

tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan 

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam 

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

irigasi dan jaringan, maupun aset tetap lainnya. Nilai pembelian 

atau pengadaan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam 

belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja 

honorarium panitia pengadaan dan administrasi 

pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang 

dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja 

pegawai dan/belanja barang dan jasa.
37

 

Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil suatu program dan 

kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian 

keluaran dan hasil tersebut. 
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b. Belanja Tidak Langsung 

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah, kelompok belanja tidak 

langsung terdiri dari: 

1) Belanja pegawai, adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan 

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada 

pegawai negri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang. 

2) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran 

bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal 

outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. 

3) Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya 

produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual 

produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 

masyarakat banyak. 

4) Belanja Hibah, bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak 

secara terus menerus yang harus digunakan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. 

5) Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian  

bantuan dalam bentuk uang ataupun barang kepada masyarakat 

yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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6) Belanja Bagi Hasil, dianggarkan untuk dana bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, 

pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, dan juga 

pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah 

lainnyasesuai dengan ketentuan perundang-undangan.   

7) Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan 

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kabupaten 

atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya 

atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa 

dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan 

peningkatan kemampuan keuangan. 

8) Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang digunakan untuk 

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang 

seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang 

tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang sudah 

ditutup.
38

 

Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil 

yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan sebagai contoh belanja 

pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Pada dasarnya alokasi 

belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus benar-

benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, misalnya untuk 
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melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik. Dengan adanya 

pembangunan tersebut dapat mempermudah akses masyarakat dalam 

melakukan aktivitas bisnis maupun nonbisnis. 

E. Belanja Modal 

1. Pengertian Belanja Modal 

  Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan termasuk 

didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, selain itu meningkatkan 

kualitas dan kapasitas aset.
39

 

  Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah 2006 pasal 53, belanja modal adalah 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, dan 

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 juga aset tetap lainnya.
40

 

2. Jenis-Jenis Belanja Modal 

  Ada lima jenis belanja modal, antara lain yaitu tanah, peralatan dan  
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mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan juga belanja  

modal fisik lainnya. 

a. Belanja Modal Tanah 

 Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang 

digunakan untuk pengadaan, pembebasan penyelesaian, balik nama  

dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan 

tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan 

dengan perolehan hak atas tanah yang dimaksud dalam kondisi siap 

pakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

 Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang 

diguanakan untuk pengeluaran, dan peningkatan kapasitas peralatan dan 

mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

 Yang dimaksud dengan belanja modal gedung dan bangunan 

adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, dan 

lain-lain termasuk pengeluaran perencanaan, pengawasan dan 

pengelolaan pembangunan gedung dan juga bangunan yang menambah 

kapasitas  sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi 

siap. 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jarinngan 

 Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau 

biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan 
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peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, 

irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

e. Belanja Modal Fisik dan Lainnya 

 Belanja modal fisik dan lainnya adalah pengeluaran atau biaya 

yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, 

peningkatan, pembangunan dan pembuatan serta perawatan terhadap 

fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam belanja modal  

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

jaringan.
41

 

Dalam Anggaran Pemerintah Daerah, porsi alokasi belanja modal dalam 

APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi 

atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki 

multiplier effect untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.
42

 

Multiplier effect menjelaskan bahwa suatu kegiatan akan memicu timbulnya 

kegiatan lain dimana semakin banyak kegiatan yang timbul maka semakin 

tinggi pula dinamisasi suatu wilayah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pengembangan wilayah. Yang dimaksud multiplier effect 

disini adalah apabila belanja modal dialokasikan pada pembangunan sarana 

dan prasarana maka akan banyak keuntungan yang di dapat. Semakin baik 

sarana dan prasarana di suatu daerah maka aktivitas dan kegiatan 
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masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan mudah sehingga pertumbuhan 

ekonomi semakin meningkat dan perekonomian di suatu daerah akan 

semakin membaik. 

F. Pendapatan/Penerimaan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Sebagai salah satu ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan 

petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karena itu 

ujuan diturunkannya syari’at Islam adalah mencapai falah 

(kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai 

kesejahteraan tersebut, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin 

kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik.  

        Nurul Huda menjelaskan, di dalam konsep islam pemenuhan kepentingan 

sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab 

untuk mnyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public utilities (fasilitas 

publik) dalam menjamin terpenuhinya fasilitas sosial.
43

 

     Menurut pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang 

memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik untuk rakyat. Pemerintah 

mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Di 

dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut, pemerintah memiliki kebijakan 

fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur pemerintahaannya. Tujuan 

kebijakan fiskal dalam islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah 
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dengan tujuan lain yang terkandung alam aturan islam yaitu menetapkan pada 

tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi.
44

 

     Pada masa islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk 

melakukan pembangunan Adapun sumber-sumber pembiayaan negara pada 

zaman Rasullallah SAW, sebagai berikut: 

1. Zakat 

      Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang islami adalah 

zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik zakat yang 

meliputi delapan golongan, sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah 

(9):60 

                                 

                         

     

Artinya:Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 

untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk 

menarik laba atau modal pembangunan. Zakat sebagai sumber penerimaan 

utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. 

Selain itu objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan 
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dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan 

perternakan, zakat perusahaan dan sebagainya. Ajaran islam dengan rinci 

telah menentukan syarat, kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya 

lengkap dengan tarifnya. Pemerintah dapat memperluas objek yang wajib 

dizakati dengan berpegang pada nas umum yang ada dan pemahaman 

terhadap realita yang modern.
45

 

2. Kharajj 

   Kharajj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-

tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal islam kharaj 

sebagai paja tanah yang dipungut dari non-Muslim ketika khaybar 

ditaklukan. 

  Kharajj adalah pajak terhadap tanah, apabila dikonversi ke Indonesia, 

ia dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan antara 

sistem kharaj dan PBB adalah kharaj ditentukan berdasarkan tingkat 

kesuburan produktivitas dari tanah (land productivity), dan bukan 

berdasarkan zona seperti aturan sistem PBB (zona strategi). Besarnya 

kharaj ditentukan oleh tiga karateristik yaitu tanah atau tingkat kesuburan 

tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.
46

 

3. Khums 

 Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan 

perang. Khums juga perupakan suatu sistem pajak yang proporsional, 
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karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh 

tentatara islam sebagai ghanimah setelah memenangkan peperangan. 

Persentase tertentu dari pendapatan sumber daya alam, barang tambang, 

minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya juga dikategorikan 

khums.
47

 

4. Ghonimah 

   Ghonimah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil 

kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil ghonimah secara  

khusus di atur dalam QS Al-Anfal ayat 41: 

                           

                          

                                

 

Artinya : Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 

sebagai rampasan perang.Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, 

rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami 

turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari 

bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

 

      Ayat di atas menerangkan bahwa sebagian ghanimah harus 

dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, seperti untuk membantu fakir 

miskin, anak-anak yatim piatu, dan musafir.
48
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5. Fay’ 

Fay’ merupakan sumber penerimaan bagi negara islam dan sumber 

pembiayaan negara, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Hasyr (59) ayat 

6-7: 

                            

                               

                            

                         

                          

Artinya: Dan apa saja harta rampasan (fai-iyang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu 

tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi 

Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja 

yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa 

saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk 

Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar 

di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan 

Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

Amat keras hukumannya. 

       Ayat di atas menjelaskan bahwa pengguanaan fay’ di atur oleh 

Rasullullah, yaitu sebagai harta negara yang dikeluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari ghanimah. 

Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan 

pemerintahan lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala 

negara dan lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya. 
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6. Jizyah 

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan kaum nonmuslim 

sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, 

serta jaminan keamanan yang yang mereka terima dari negara islam. 

Jizyah dipungut dari orang-orang nonmuslim selama mereka tetap pada 

kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama islam, 

maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika 

ornag kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan 

membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban 

membayar jizyah tersebut di atur dalam QS At-Taubah (9) 29: 

                       

                         

              

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam Keadaan tunduk. 

 

7. Usyr 

Menurut ulama fiqih, Usyr memiliki dua makna, yaitu 10 persen dari 

lahan pertanian yang disirami dengan air hujan dan 10 persen diambil dari 

pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa 

barang dagangan.
49

 Usyr dibebankan atas volume perdagangan. Semakin 
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besar volume perdagangan, semakin besar pula usyr yang harus 

dibayarkan. Besarnya tarif usyr dipengaruhi oleh: 

a. Tarif ayang dipungut oleh partner 

b. Kemampuan dalam membayar (minimal volume perdagangan 200 

dirham) 

c. Besarnya jasa pemerintah yang diberikan. 

   Dari beberapa sumber pendapatan atau penerimaan negara dalam 

masa kepemimpinan Rasulullah SAW yang masih diterapkan di Indonesia 

adalah zakat.  Pelaksanaan pengumpulan dana zakat di Indonesia 

merupakan kegiatan masyarakat yang ingin membersihkan hartanya 

meskipun telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat. Demikian pula masalah wakaf yang merupakan 

salah satu instrumen ekonomi islam yang ternyata belum masak dalam 

kebijakan fiskal.
50

 

Meskipun zakat tidak sepenuhnya diberdayakan di Indonesia dan bukan 

merupakan sumber pendapatan negara, akan tetapi penetapan zakat 

melalui lembaga swasta sudah membantu pemerintah untuk mengentaskan 

kemiskinan. Demikian juga dengan peran dan fungsi wakaf belum masuk 

dalam kebijakan fiskal, namun wakaf pun telah banyak membantu 

pemerintah dalam perputaran ekonomi di Indonesia. 
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G. Pengeluaran/Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam berpegang pada 

terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan primer (basic needs) tiap-tiap 

individu, kebutuhan sekunder (al hajjat, al kamaliyyah), sesuai kadar 

kemampuannya. Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Kebutuhan 

pokok dalam syariat islam dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan 

primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi 

pangan, sandang, dan papan. Kedua, kebutuhankebutuhan pokok bagi rakyat 

secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini adalah keamanan, kesehatan, dan 

pendidikan. 

 Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan untuk mendukung 

ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada 

kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan rakyat harus secara merata 

didistribusikan kepada rakyat. 

 Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, 

maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu 

terbentuklah suatu karateristik struktur perekonomian sehingga secara tidak 

langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil. Hal ini 

dijelaskan dalam suarat Al-Hasr ayat 7: 
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Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka 

adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Amat keras hukumannya. 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa penggunaan fai’ diatur oleh Rasullullah, 

yaitu sebagai harta rampasan negara yang dikeluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat umum. Alokasi pembagiannya berbeda-beda 

antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya, tergantung 

kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga yang 

dipimpinnya. Sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara berlaku bijak 

dan adil dalam mendistribusikan harta terkait kebijakan pengeluaran 

pemerintah dan pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan 

landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran 

agama islam di pandu oleh kaidah-kaidah syariah 

 Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang 

didasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja 

pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah: 

1. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor mashlahah. 

2. Menghindari mashaqqah (kesulitan) dan mudharrat harus didahulukan 

dibandingkan melakukan pembandingan. 
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3. Kaidah al-ghiurm bi al-gunmy, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa 

yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. 

4. Kaidah ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Yaitu kaidah yang 

menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa 

ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka 

menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”. 

  Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi islam dapat 

dibagi menjadi tiga bagian: 

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. 

2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya 

tersedia. 

3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh 

masyarakat berikut sistem pendanaannya. 

Adapun kaidah islam yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah 

mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas.
51

 

H. Telaah Pustaka 

 Hasil penemuan dari penelitian-penelitian terdahulu dapat memberikan 

wawasan ilmu pengetahuan yang luas mengenai variabel-variabel yang terkait 

dengan penelitian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) terhadap Belnaja Modal di Kota Bandar Lampung. Adapun 

hasil penelitian-penelitan terdahulu adalah sebagai berikut : 
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1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai 

Variabel Intervening (Nugroho Prasetyo Adi, Hartono, dan Ari Pranaditya: 

Universitas Pandanaran Semarang). Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitaitif dengan pengujian regresi berganda 

dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian 

terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah 

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

sebagai variabel independen dan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah 

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

berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, 

Dana Alokasi Khusus (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 

postif signifikan terhadap Belanja Modal,  dan Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada 

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. 

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Studi pada Provinsi 

Kalimantan dan Sulawesi (Dina Mei Eka Aditya dan Maryono : Universitas 

Stikubank Semarang). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari 

laporan keuangan tahun masing-masing provinsi. Sampel yang diperoleh 
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adalah 42 data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi. Data penelitian kemudian diuji menggunakan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan lokal 

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi 

Khusus memiliki efek positif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana 

Bagi Hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja 

Modal. 

3. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan 

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali (Pandue 

Putu Maesa Eka Putra dan Made Heni Urmila Dewi, Universitas Udayana 

Bali E-Jurnal EP Unud, 7 [10]: 2163-2189 ISSN: 2303-0178). Jenis 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang berlokasi di 

Kabupaten Karangasem dan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder tahun 2010-2016, dengan teknik analisis jalur/Path Analisys. 

Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan. 

Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana 

perimbangan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap belanja modal. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja modal berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan dana 

perimbangan berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana 
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perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 

melalui belanja modal. 

4. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah (Nurul 

Hidayah dan Hari Setiyawati, Universitas Mercu Buana Jakarta)  Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kausal yang menentukan 

pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

dan pengujian asumsi of classical. Target khusus penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi 

pendapatan untuk kesejahteraan umum dari pengeluaran community through 

direct. Hasilnya dari hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada dua 

hipotesis adalah dampak yang signifikan, dan satu tidak berdampak 

signifikan Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Pemerintahan Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Langsung. Dana Alokasi 

Khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja 

keuangan Pemerintahan Lokal. 

I. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. 
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  Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (X1) 

dan Dana Alokasi Khusus (X2) terhadap Belanja Modal (Y). Sehingga akan 

didapatkan kerangka pemikiran bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 

Khusus dapat berpengaruh parsial terhadap Belanja Modal. Begitupun 

sebaliknya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat berpengaruh 

secara simultan terhadap Belanja Modal yang dilihat dari Perspektif ekonomi 

islam. Dari penjelasan diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 

    

 

 

            Perspektif Ekonomi Islam  

 

J. Hipotesis 

     Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Oleh karena itu, penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada 

teori yang relevan, teori terdahulu  dan belum didasarkan pada fakta-fakta 

emipiris yang diperoleh melalui pengumpulan data 

      Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang penah dilakukan oleh 

penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan disusun rumusan hipotesis dari 

landasan teoritis dan penelitian terdahulu sebagai berikut : 

DAU (X1) 

DAK (X2) 

        Belanja Modal (Y) 
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1. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

Belanja Modal secara Parsial  

Hubungan kontraktual antara agen (Pemerintah Daerah) dan 

principal (masyarakat) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan 

dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan 

publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

alokasi belanja modal, yaitu dengan meyediakan sarana dan prasarana 

yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap 

tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah (agen) 

bertanggung jawab kepada masyarakat (principal) karena masyarakat telah 

memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, 

retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana 

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat 

kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah 

akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
52

 

Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan menuntut 

daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan 

kekayaan yang proporsional dan profesional serta membangun 

                                                             
52

 Rini Oktriniatmaja, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, (Surakarta: 2011), 

h.14. 
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infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke 

sektor belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, Efda Kristinawati yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang sah Terhadap Belanja Modal 

di Jawa Timur”. Hasil penelitian secara parsial dana perimbangan 

berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

Hasil penelitian yang serupa juga ditemukan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Maryam Nur Fajrina, dan Leny Suzan yang berjudul 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil 

penelitian ini menujukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh 

signifikan secara positif terhadap terhadap belanja modal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Askam Tuasikal yang berjudul pengaruh DAU, DAK, PAD 

dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Indonesia. Hasil Penelitian ini DAU dan DAK berpengaruh berpengaruh 

positif terhadap belanja modal.
53

 

 Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dan teori – teori yang 

sudah dijelaskan maka dapat dilihat hubungan antara variabel independen 

terhadap dependen sebagai berikut: 

                                                             
53 Maryam Nur Fajrina, Leny Suzan, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, (Vol.2 No.3 

Desember 2015) 
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H0 :    Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal 

H1   :  Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

terhadap Belanja Modal 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

Belanja Modal secara Simultan 

Sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Peningkatan 

PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diharapkan 

dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga 

kualitas pelayanan publik semakin baik. Setiap daerah mempunyai 

kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-

kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah 

dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan 

fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana 

perimbangan dari pemerintah ini yang pengalokasiannya menekankan 

aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan (UU 32/2004), dana perimbangan tersebut terdiri atas 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad David Hermawan, dan 

Anwar Made Doni Whirsandono yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap 
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pengalokasian belanja modal. Hasil dari penelitian ini secara simultan 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap 

belanja modal.
54

 

Penelitian yang sejalan juga telah dilakukan oleh Diah Nurdiwaty, 

dkk yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah, Dan Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur”. Hasil penelitian yang dilakukan 

secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan 

terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 

Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dan teori – teori yang 

sudah dijelaskan maka dapat dilihat hubungan antara variabel independen 

terhadap dependen sebagai berikut: 

H0  : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal 

H2  : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

positif atau negatif terhadap Belanja Modal 
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 Achmad David Hermawan, Anwar Made Doni Whirsandono, Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja 

Modal, (Jurnal Riset Mahasiswa) 
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