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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pertumbuhan Ekonomi 

2.1.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan 

memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor 

produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi 

barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi 

seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan 

demikian perkembangan ekonomi akan lebih lambat dari potensinya 

(Sukirno, 1994;10).  

Pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai penjelasan mengenai 

faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka 

panjang (Boediono, 1981:29). Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila 

ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian, artinya 

harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri. 

Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, 

harus dipertimbangkan PDRB riil satu tahun (PDRBt) dengan PDRB riil 
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tahun tahun sebelumnya (PDRDt-1), atau dapat diformulasikan sebagai 

berikut (Krisna Dewi, 2014). 

                     (  )  
             

       
      

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses dimana 

terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi 

perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan 

outputriil atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada 

kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan 

kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Sumber kenaikan 

pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil 

per kapita. Produk Domestik Bruto Gross Domestic Product, (GDP) adalah 

nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua 

barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu 

oleh faktor-faktor produksi yang beralokasi didalam sebuah negara. 

kenaikan GDP dapat muncul melalui: 

1. Kenaikan penawaran tenaga kerja 

Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan  

keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga 

kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif 

dibandingkan tenaga kerja lama. 

2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia 

Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan 

jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan 
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baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung 

jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia 

merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. 

3. Kenaikan produktivitas 

Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit 

masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas 

masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan 

teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala 

produksi. 

2.1.2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam pertumbuhan ekonomi,juga dikemukakan teori-teori 

pertumbuhan ekonomi ((Aliran Merkantilisme, Klasik, Neo Klasik dan 

Historis) . Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang  

penyelidikan yang telah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Berikut ini 

diuraikan teori-teori pertumbuhan ekonomi dari berbagai aliran. 

a. Aliran Merkantilisme 

Pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara 

menurut kaum Merkantilis ditentukan oleh peningkatan perdagangan 

internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus 

neraca perdagangan. 

b. Aliran klasik 

http://www.materisma.com/2014/09/teori-teori-pertumbuhan-ekonomi-aliran.html
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Tokoh-tokoh aliran Klasik antara lain Adam Smith dan David 

Ricardo (Sastiyarini, 2011). Ada empat faktor yang memengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yang di kemukakan oleh Smith, yaitu: 

1. Jumlah penduduk 

2. Jumlah stok barang-barang modal, 

3. Luas tanah dan kekayaan alam,  

4. Tingkat teknologi yang digunakan 

Selain itu, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, di mana 

bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan 

membutuhkan tanah atau alam.  

Untuk mewakili bahasan teori Klasik, terdapat dua aspek 

utama dari pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

a) Pertumbuhan output (GDP) total 

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur 

pokok, yaitu : 

1) Sumberdaya alam ( = faktor produksi tanah) 

Sumber daya alam merupakan faktor pembatas ( = batas 

atas) dari pertumbuhan ekonomi. Selama sumberdaya alam belum 

sepenuhnya dimanfaatkan maka yang memegang peranan penting 

dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (tenaga 

kerja) dan stok kapital. Namun, jika sumber daya alam telah 

dimanfaatkan sepenuhnya ( dieksploitir) atau dengan kata lain batas 
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atas daya dukung sumberdaya alam telah dicapai maka 

pertumbuhan ekonomi akan berhenti. 

2) Sumber daya manusia ( = jumlah penduduk) 

Sumber daya manusia atau jumlah penduduk dianggap 

mempunyai peranan yang pasif di dalam pertumbuhan output. 

Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan tenaga kerja di suatu masyarakat. Misalnya, kebutuhan 

tenaga kerja pada suatu saat mencapai 1 juta orang, tetapi pada saat 

itu hanya tersedia 900.000 orang, maka jumlah penduduk akan 

cenderung meningkat sampai mencapai 1 juta orang. Jadi, 

berapapun tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi. 

Dengan demikian, faktor tenaga kerja bukan kendala di dalam 

proses produksi nasional.  

3) Stok kapital yang tersedia 

Faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu akumulasi kapital sangat 

berperanan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Umtuk 

menjelaskan bagaimana peranan akumulasi kapital dalam proses 

pertumbuhan, Smith mengajukan sebuah teori yang sangat terkenal, 

yaitu mengenai spesialisasi dan pembagian kerja. Stok kapital (K) 

mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total (Q), yaitu 

pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. K berpengaruh 

langsung terhadap Q karena pertambahan K ( yang diikuti 
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pertambahan tenaga kerja, L) akan meningkatkan Q. Secara 

matematis, dapat ditulis : Q = f (K,L). Pengaruh tidak langsung dari 

K terhadap Q adalah berupa peningkatan produktivitas per kapita 

melalui dimungkinkannya spesialisasi dan pembagian kerja 

(specialization and devision of labor) yang lebih tinggi. Makin 

besar kapital (K) yang  digunakan, makin besar kemungkinan 

dilakukan spesialisasi dan pembagian kerja, dan selanjutnya akan 

meningkatkan produktivitas per pekerja. Peningkatan produktivitas 

tersebut bersumber dari tiga hal, yang pertama dengan spesialisasi 

akan meningkatkan ketrampilan setiap pekerja dalam bidang 

pekerjaannya, yang kedua adalah dengan sistem pembagian kerja 

akan menghemat waktu dari waktu ketika pekerja beralih dari 

macam pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain, dan yang 

ketiga yaitu ditemukannya mesin-mesin yang mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan.Dari penjelasan di atas, dapat diartikan 

bahwa peningkatkan stok kapital (K) secara terus menerus dengan 

menganggap tenaga kerja (L) selalu terpenuhi, juga akan diikuti 

oleh peningkatan output total (Q) terus menerus sampai mencapai 

batas atas sumberdaya alam. Di sini proses pertumbuhan ekonomi 

berhenti. Tahap di mana proses pertumbuhan ekonomi telah 

berhenti disebut posisi stasioner (stationary state). Pada posisi ini, 

semua proses pertumbuhan berhenti, yaitu pertumbuhan kapital 
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berhenti, pertumbuhan penduduk berhenti, pertumbuhan output 

berhenti. 

 

 

b) Pertumbuhan penduduk. 

Penduduk meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih 

tinggi daripada tingkat upah subsistensi, yaitu tingkat upah yang hanya 

dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup (upah pas-

pasan). Jika tingkat upah lebih tinggi daripada tingkat upah subsistensi 

maka banyak penduduk melaksanakan perkawinan relatif muda 

sehingga jumlah kelahiran meningkat dan akhirnya jumlah penduduk 

bertambah. Sekarang faktor apakah yang menentukan tingkat upah? 

Tingkat upah ditentukan oleh jumlah permintaan tenaga kerja. Apabila 

permintaan tenaga kerja lebih tinggi dari penawaran tenaga kerja 

(jumlah penduduk) maka tingkat upah akan tinggi. Dan sebaliknya, jika 

permintaan tenaga kerja lebih rendah dari penawaran tenaga kerja maka 

tingkat upah akan rendah. 

c. Aliran Neo klasik 

Tokoh-tokoh aliran Neo Klasik di antaranya Schumpeter dan 

Harrod-Domar(Halim,2004).  Teori Schumpeter menekankan tentang 

pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan 

ekonomi dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-

menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Hal ini 
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bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian jika para 

pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu pengadakan 

kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Adapun 

jenis-jenis inovasi, di antaranya dalam hal berikut: 

1. Penggunaan teknik produksi. 

2. Penemuan bahan dasar. 

3. Pembukaan daerah pemasaran. 

4. Penggunaan manajemen. 

5. Penggunaan teknik pemasaran. 

Menurut teori Harrod-Domar menjelaskan tentang syarat yang 

harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan 

yang teguh (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang 

digunakan oleh Harrod-Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi 

ditentukan oleh beberapa hal-hal berikut : 

1. Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. 

2. Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga (konsumen) dan 

sektor perusahaan (produsen). 

3. Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan 

proporsional dengan pendapatan. 

4. Hasrat menabung batas (Marginal Propencity to Save) besarnya 

tetap. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai 

kapasitas penuh (full capacity) dalam jangka panjang. 
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Harold-Domar juga mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi 

modern. Kedua ekonom ini menekankan pentingnya peranan investasi 

(I). Mereka berpendapat bahwa investasi (I) mempunyai pengaruh 

terhadap permintaan agregat (Z) melalui proses multiplier, dan 

mempunyai pengaruh terhadap penawaran agregat (S) melalui 

pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Investasi (I) dapat diartikan 

sebagai tambahan stok kapital (K) Jadi I = K. Hubungan antara stok 

kapital (K) dan output total potensial (QP) dapat dirumuskan sebagai : 

QP = h K 

Dimana h, menunjukkan berapa unit output yang dapat dihasilkan 

dari setiap unit kapital. Koefisien ini disebut output-capital ratio, dan 

kebalikannya 1/h adalah capital output ratio. Hubungan antara K dan 

QP tersebut bersifat proporsional. Oleh karena itu  K/QP = K/QP = 

1/h. K/QP disebut incrementalcapital-output ratio (ICOR). Dari 

hubungan ini, selanjutnya dapat dikatakan bahwa penambahan kapasitas 

tersebut akan meningkatkan output potensial sebesar,QP = h K = h I 

Besar nilai h tergantung pada keadaan masing-masing negara, 

tetapi secara umum berkisar antara 0,25-0,50. Misalnya, nilai h di suatu 

negara 0,5 maka ini berarti bahwa investasi (I) Rp. 2 juta diharapkan 

dapat menghasilkan output per tahun sebesar Rp.1 juta.  Peningkatan 

investasi ( I ) juga berpengaruh terhadap permintaan agregat (Z) melalui 

proses multiplir. 

d. Aliran Historis 
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Tokoh-tokoh yang menganut aliran historis antara lain Friederich 

List, Bruno Hildebrand, Karl Bucher, Werner Sombart, dan Walt 

Whitman Rostow (Nungroho,2009). Friederich mengemukakan 

perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi sebagai 

sumber penghidupan.Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain 

masa berburu atau mengembara, masa beternak atau bertani, masa 

bertani dan kerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan.  

Sedangkan, Bruno Hildebrandmengemukakan  perkembangan 

ekonomi ditinjau dari cara pertukaran (tukar-menukar) yang digunakan 

dalam masyarakat. Tahap pertumbuhan ekonominya: masa pertukaran 

dengan natura (barter), masa pertukaran dengan uang, dan masa 

pertukaran dengan kredit/giral.  

Karl berpendapat bahwa perkembangan ekonomi ditinjau dari 

jarak antara produsen dengan konsumen. Tahap pertumbuhan 

ekonominya antara lain: rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, 

rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. 

Selanjutnya Werner juga mengemukkan perkembangan ekonomi 

ditinjau dari susunan organisasi dan idiologi masyarakat. Tahapan 

pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombart adalah Zaman 

perekonomian tertutup, Zaman perekonomian kerajinan dan 

pertukangan, Zaman perekonomian kapitalis (Kapitalis Purba, Madya, 

Raya, dan Akhir).  
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Tokoh aliran historis berikutnya adalah  Rostow yang membagi 

pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap atas dasar kemajuan tingkat 

teknologi. Kelima tahap itu adalah masyarakat tradisional, prasyarat 

lepas landas, lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, dan tahap 

konsumsi tinggi. Pembangunan berarti suatu proses pengurangan atau 

penghapusan kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan, dan 

pengangguran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian. 

1.1.3 Faktor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi 

Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi adalah, pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara 

lebih efisien. Ini berarti tak boleh ada sumber-sumber menganggur 

dan alokasi penggunaannya kurang efisien.Yang kedua, penawaran 

atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan 

tersebut haruslah diusahakan pertambahannya.Elemen-elemen yang 

memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sumber-sumber alam 

Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan 

tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara/daerah sedang 

berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sedikitnya 

sumber-sumber alam yang dimiliki meruoakan kendala cukup 

serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya 
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persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala 

sumber alam lebih serius. 

b. Sumber-sumber tenaga kerja 

Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh 

negara-negara/daerah sedang berkambang pada umumnya adalah 

terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, 

dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah. 

c. Kualitas tenaga kerja yang rendah 

Negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan 

investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya 

manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan 

masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja. 

d. Akumulasi kapital 

Untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan 

pengorbanan atau penyisihan konsumsi sekarang selama beberapa 

dekade. Di negara-negara/daerah-daerah yang sedang berkembang, 

tingkat pendapatannya rendah pada tingkat batas hidup 

mengakibatkan usaha menyisihkan tabungan sukar dilakukan. 

Akumulasi kapital tidak hanya berupa truk, pabrik baja, plastik dan 

sebagainya; tetapi juga meliputi proyek-proyek infrastruktur yang 

merupakan prasyarat bagi industrialisasi dan pengembangan serta 

pemasaran produk-produk sektor pertanian. Akumulasi kapital 

sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam 
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pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada 

akumulasi kapital. Hal ini karena, pertama, hampir semua negara-

negara berkembang mengalami kelangkaan barang-barang kapital 

berupa mesin-mesin dan peralatan produksi, bangunan pabrik, 

fasilitas umum dan lain-lain. Kedua, penambahan dan perbaikan 

kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan 

tersedianya tanah yang bisa ditanami. 

1.1.4 Peranan Penting Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi 

a. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidakstabilan 

sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang 

menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat 

dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban 

hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat 

diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang 

merupakan motor pertumbuhan ekonomi. 

b. Ketidakmampuan atau kelemahan sektor swasta melaksanakan 

fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan 

akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi 

yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan. 

c. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan 

investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat 

menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai 
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atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan 

pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan 

kesehatan dasar masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan 

dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan 

dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat 

kepada masyarakat. 

d. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sekor swasta) 

merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema 

kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah 

diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena 

adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara 

maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung. 

e. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat 

adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju 

pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang 

mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk 

yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan 

program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan 

yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk 

pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-

masalah social, politis, dan ekonomi. 

f. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk 

mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak 
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hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang 

menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber 

alam dan manusia, kapital, dan teknologi, tetapi juga faktor 

permintaan luar negeri. Tanpa kenaikan potensi produksi tidak 

dapat direalisasikan. 

1.1.5 Strategi Pertumbuhan ekonomi 

a. Industri versus pembagunan pertanian 

Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi 

padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital, 

meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan 

fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya.Kenaikan 

produktivitas sektor pertanian memungkinkan perekonomian 

dengan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan 

kuantitas output bahan makanan yang sama. Dengan demikian 

sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri 

tanpa menurunkan output sektor pertanian. Di samping itu 

pembangunan atau kenaikkan produktivitas dan output total sektor 

pertanian akan menaikan pendapatan di sektor tersebut. 

b. Strategi impor versus promosi ekspor 

Strategi industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya 

dilakukan dengan membangun industri yang menghasilkan barang-

barang yang semula diimpor. Alternatif kebijakan lain adalah strategi 

industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan pada 
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industrialisasi pada sektor-sektor atau kegiatan produksidalam negeri 

yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat 

memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan 

menjualnya di pasar internasional. Strategi ini secara relatif lebih 

sukar dilaksanakan karena menuntut kerja keras agar bisa bersaing di 

pasar internasional. 

2.2. Belanja Modal 

2.2.1. Pengertian Belanja Modal 

Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran 

mengemukakan definisi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran 

yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan 

asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta 

melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang 

ditetapkan pemerintah.  

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan 

belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan 

akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah 

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok 

belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh 

aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap 

lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses 

lelang atau tender.Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat 

adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan 
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pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah 

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. 

Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai 

dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak 

jangka panjang secara finansial (Ardhani, 2011). 

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah 

pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 

53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai asset 

tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 

beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ 

pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Kemudian pada 

pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar 

pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga 

pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini 

sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap. 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 

rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi 

batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan 
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pemerintah. Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja 

Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebih satu tahun anggaran dan akan 

menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah 

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok 

belanja administrasi umum. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang 

sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk 

biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa 

manfaatrneningkatkan kapasitas dan kualitas asset. 

2.3.2. Jenis-Jenis Belanja Modal 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal 

merupakan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan 

ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu : 

1. Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, 

pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lain sehubungan dengan 

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap 

pakai (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013) 
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2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas 

peralatan dan mesin, serta inventaris kantoryang memberikan manfaat 

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

dimaksud dalam kondisi siap pakai (Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, 2013) 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang 

digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai 

gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai( Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, 2013) 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaraan yang 

digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan 

pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran 

untuk perencanaan, pengawasan daan pengelolahan jalan irigasi dan 

jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan 

dimkasud dalam kondisi siap pakai (Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, 2013) 

5. Belanja Modal Fisik lainnya 
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Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, 

barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan 

tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah (Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia, 2013) 

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya 

disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan” 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai 

perwujudan asas desentralisasi (Herlina,2005:38). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber 

dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: 

pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). 

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 

1. Hasil pajak daerah 

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah 

disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah 

diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang 

merumuskannya  “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang 

dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kota, 

Kabupaten, dan sebagainya”. Sedangkan Siagin merumuskannya 

sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan 

sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan 

hukum publik” (Herlina, 2005:42). 

2. Hasil retribusi daerah 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah 

retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan 
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pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan 

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik 

daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh 

daerah baik Iangsung maupun tidak Iangsung”. Kekayaan daerah yang 

dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan 

umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah 

dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan 

sendiri.Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah 

satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya 

atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang 

khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping 

tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan 

usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan 

pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan 

kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan 

makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan 

perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang 

pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas 

UU. No. 5 Tahun 1962) 

3. Pendapatan daerah lain-lain yang sah 
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Bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk 

memperoleh pendapatan selain pendapatan dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Pendapatan 

lain-lain yang sah terdiri dari dana hibah dan dana darurat : 

 

a. Dana hibah 

Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari 

pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga 

internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau 

perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan 

atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu 

dibayar kembali. Hibah yang diberikan kepada daerah adalah 

sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah 

dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan 

dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan 

dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak 

harus dibayar kembali oleh daerah. 

b. Dana darurat 

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah 

yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. 

Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat kepada Daerah yang 

mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa dan 
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tidak dapat ditanggulangi dengan APBD. Dana Darurat dikelola 

secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan. Dana 

Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pada tahap pasca bencana yang menjadi kewenangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dana ini tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang 

telah didanai dari sumber lainnya dalam APBN. Dalam hal 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana untuk 

pemulihan fungsi Pelayanan Publik yang dilakukan badan usaha 

milik daerah, Dana Darurat dapat diteruskan oleh Pemerintah 

Daerah kepada badan usaha milik daerah yang melaksanakan 

fungsi Pelayanan Publik. Pemerintah Daerah yang daerahnya 

mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa dapat 

mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menteri dengan 

melampirkan paling sedikit Kerangka Acuan Kegiatan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pascabencana beserta Rencana Anggaran Biaya. 

c. Unsur-Unsur PAD 

Unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok PAD. Dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 dinyatakan bahwa PAD 

terdiri dari : 

1. Hasil pajak daerah,  hasil retribusi daerah. 
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2. Hasil perusahaan milik daerah  

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 

Sedangkan (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah,  retribusi daerah,  hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  (Abdul 

Halim, 2002) 

2.4. Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. 1. Mulyadi 

(2005) 

 

Analisis 

Tentang Peran 

Penerimaan Dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Propinsi-

Propinsi di 

Indonesia Tahun 

1991-1999. 

Analisis Regresi 

(Pengujian 

Assosiatif) 

Hasil penelitian ini  

menunjukkan pengeluaran  

pembangunan, pengeluaran 

rutin dan penerimaan  

daerah mempunyai  

hubungan yang signifikan  

dengan pertumbuhan  

ekonomi regional di dua  

puluh enam (26) Popinsi di  

Indonesia. 

2. 2. Sastiyarini 

(2011) 

Hubungan 

Antara 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Dengan Belanja 

Pembangunan, 

Kemandirian 

Daerah Dan 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi 

Empiris 

Kabupaten/Kota

,Di Tiga 

Provinsi Di 

Analisis Regresi 

(Pengujian 

Assosiatif) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

belanja pembangunan dan 

pendapatan asli daerah 

(PAD) berhubungan positif 

dan signifikan dengan 

pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, pertumbuhan 

ekonomi berhubungan dan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, dan 

pendapatan asli daerah, 

pertumbuhan ekonomi dan 
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Daerah Pulau 

Jawa). 

belanja pembangunan 

berpengaruh positif 

terhadap kemandirian 

daerah, serta pertumbuhan 

ekonomi dan belanja modal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemandirian daerah melalui 

pendapaan asli daerah. Hal 

ini berarti bahwa 

pemerintah kota/kabupaten 

di tiga Provinsi di daerah 

pulau Jawa sudah mandiri 

dalam penerimaan dan 

pengeluaran daerah. 

 

4. 3. David 

Harianto 

dan Priyo 

Hari Adi 

(Simposiu

m Nasional 

Akuntansi 

X, 2007). 

Hubungan 

Antara Dana 

Alokasi Umum, 

Belanja Modal, 

Pendapatan Asli 

Daerah dan 

Pendapatan 

Perkapita. 

Analisis Regresi 

(Pengujian 

Assosiatif 

Hasil analisis 

menunjukakkan DAU 

sangat berpengaruh pada 

belanja modal, akan tetapi 

DAU dan belanja modal 

masih kurang efektif 

akibatnya pmbangunan di 

daerah kurang merata. 

Belanja modal mempunyai 

dampak yang signifikan 

dan negatif terhadap 

pendapatan per kapita 

dalam hubungan langsung, 

tetapi juga mempunyai 

hubungan yang positif 

dalam hbungan yang tidak 

langsung melalui PAD. 

Pendapatan asli daerah 

berpengaruh terhadap 

pendapatan per kapita, 

tetapi pertumbuhan yang 

erjadi masih kurang merata 

sehingga banyak 

ketimpangan/jarak ekonomi 

antar daerah ( Di Jawa dan 

Bali). 

 

 

2 . 5  Kerangka Pemikiran 

Tuntutan untuk mengubah struktur belanjamenjadisemakin kuat, 

khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiscal rendah 
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Daerah - daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Daerah dituntutuntuk 

mengoptimalkan dan mengalokasikan potensi pendapatan yang 

dimilikidan salah  satunya  dengan  memberikan  porsi  belanja 

pembangunan daerah  yang  lebih  besar  untuk sektor-sektor produktif. 

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan 

pemerintah daerah (PEMDA) setempat dalam rangka meningkatkan 

tingkat kepercayaan publik. Berbagai  belanja pembangunan yang   

dialokasi  pemerintah,  hendaknya  memberikan manfaat langsung bagi 

masyarakat.Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang 

bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, 

pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. 

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan 

fasilitas modal dalam bentuk fisik     (tanah, bangunan, peralatan dan 

mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan) yang dibutuhkan bagi 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) 

menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam halini sector 

jasadanretail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. 

Sampai saat ini sangat sedikit penelitian dengan studi kasus di Indonesia 

yang membahas hubungan belanja pembangunan dan pendapatan asli 

daerah (PAD) atas sektor pembangunan ekonomi Indonesia. Hasil-hasil 

penelitian terdahulu masih sangat beragam mengenai pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah dalam sektor publik yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 
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Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

Belanja Modal 

(X2) 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

Teoritis 

     

 

  

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Berpengaruh Secara Simultan   :  

Berpengaruh Secara Parsial       :  

Pendapatan Asli 

Daerah 

 (X1) 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Samuelson dan Nordahus (1995) bahwa ada empat faktor 

sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah 

sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), pembentukan 

modal dan tekonoligi. Dalam hal ini, pengeluaran modal pemerintah 

berperan menjadi social overhead capital (SOC) yang menjadi daya tarik 

pihak swasta untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai 

fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini akan mendorog 

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Secara teori dinyatakan bahwa jika 

pengluaran pemerintah yang merupakan komponen permintaan agregat atau 

Agregat Demand (AD) meningkat, maka secara langsung akan 

meningkatkan AD itu sendiri. Peningkatan AD mengindikasikan terjadi 

pertumbuhan ekonomi, yang dapat diukur dari Produk Domesttik Bruto 

(PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

Pertambahan belanja modal yang juga berarti bertambahnya social 

overhead capital (SOC), temasuk didalamnya semakin meningkat dan 

baiknya infrastruktur yang dilakukan oleh pemeintah daerah akan memacu 

pertumbuhan perekonomian di daerah. Jika pemerintah daerah menetapkan 

anggran belanja modal lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan 

ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi 

daerah (Saragih : 2003). Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi 

modal, diharapkan mampu meningkatkan kualitas layannan publik dan pada 

gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap 
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pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo : 

2002). 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori 

yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data (Sugiyono 2010:70). Dari definisi tersebut maka ditarik 

hipotesis sebagai berikut : 

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi NTT. 

H2 :  Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi NTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


