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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori  

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Halim & Abdullah (2006), teori keagenan merupakan 

teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang berakar 

pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori 

prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih 

individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat 

suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain 

(agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan 

seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian 

wewenang). 

Halim & Abdullah (2006) menyatakan pendelegasian terjadi ketika 

seseorang atau satu kelompok orang (prinsipal) memilih orang atau 

kelompok lain (agen) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

Menurut Halim & Abdullah (2006), contoh contoh hubungan prinsipal-agen 

sangat universal. Pendelegasian terjadi ketika seseorang atau salah satu 

kelompok orang (pinsipal) memilih orang atau kelompok lain (agen) untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Ross (1973) dalam Halim & 

Abdullah (2006) mengemukakan bahwa contohcontoh hubungan prinsipal-

agen sangat universal. Salah satu contoh hubungan prinsipal-agen dapat 
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ditemukan dalam sistem pemerintahan daerah, yaitu hubungan antara 

eksekutif, legislatif, dan publik. Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila 

tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau 

ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. 

Menurut Ritonga & Alam (2010), penganggaran dapat dilihat 

sebagai transaksi berupa kontrak mandat yang diberikan kepada agen 

(eksekutif) dalam kerangka struktur institusional dengan berbagai tingkatan 

yang berbeda. Sesuai dengan apa yang dinyatakan pada teori keagenan, 

bahwa pihak principal dan agen memiliki kepentingan masing-masing, 

sehingga benturan atas kepentingan ini memiliki potensi terjadi setiap saat. 

Pihak agen berkemampuan untuk lebih menonjolkan kepentingannya karena 

memiliki informasi yang lebih dibandingkan pihak principal, hal ini 

disebabkan karena pihak agenlah yang memegang kendali operasional di 

lapangan. Sehingga pihak agen lebih memilih alternatif yang 

menguntungkannya, dengan mengelabui dan membebankan kerugian pada 

pihak principal (Ritonga & Alam, 2010). 

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit 

merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam 

peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang 

terlibat dalam pemerintahan. Beberapa aturan yang secara eksplisit 

merupakan manifestasi dari teori keagenan (Halim & Abdullah, 2006) 

adalah: 
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1) UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang diantaranya mengatur bagaimana 

hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan 

diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk 

diberhentikan (UU 32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian 

prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan 

membuat  pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun 

atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika 

masa jabatan kepala daerah berakhir. 

2) PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah.  

3) PP 110/2000, PP 24/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai 

kedudukan keuangan anggota legislatif. 

4) UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang 

secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemerikasaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan 

oleh pemerintah.  

 

2.1.2. Teori Pilihan Publik 

Menurut Shaw (1993), Teori Pilihan Publik menggunakan prinsip yang 

sama seperti yang digunakan para ekonom untuk menganalisa kegiatan 

masyarakat di pasar dan menerapkannya pada kegiatan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan publik. Ekonom-ekonom yang mengkaji perilaku dalam 

pasar swasta mengasumsikan bahwa orang digerakkan terutama oleh kepentingan 
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pribadi. Walaupun banyak orang mendasarkan sejumlah tindakan mereka karena 

kepedulian mereka terhadap orang lain, motif dominan dalam tindakan orang 

dipasar, baik mereka merupakan pengusaha, pekerja, maupun konsumen, adalah 

suatu kepedulian terhadap diri mereka sendiri. Ahli ekonomi pilihan publik 

membuat asumsi yang sama, bahwa walaupun orang bertindak dalam pasar politis 

memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, motif utama mereka adalah 

kepentingan pribadi. 

Sedangkan Caporaso dan Levine (2015,322) “Pilihan Publik 

didefinisikan sebagai penerapan metode ekonomi terhadap politik tanpa ada upaya 

untuk menghubungkan metode-metode ini dengan dampak-dampak yang bersifat 

publik”, yang dimaksud dengan definisi diatas adalah dalam ekonomi biasanya 

individu yang berperan akan berusaha untuk mengoptimalkan keuntungan 

ekonominya. Dalam Teori Pilihan Publik nalar ekonomi ini berusaha diterapkan 

pada ranah politik. Karena itu aktor pada politik akan berupaya mengoptimalkan 

keuntungan politiknya. Contoh kongkret dari perilaku tersebut adalah pada saat 

pengalokasian anggaran. 

Pengalokasian anggaran tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan 

kepentingan politiknya tanpa melihat efeknya terhadapa masyarakat Caporaso dan 

Levine (2015,322) berpendapat bahwa “inti dari analisis adalah pelaku-pelaku 

individu, baik yang bertindak sebagai anggota partai politik, kelompok 

kepentingan atau  birokrasi, baik ketika individu itu bertindak dalam kapasitas 

sebagai pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai 

pimpinan dari perusahaan”. Berdasarkan teori tersebut, yang dimaksud sebagai 
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individu dalam penelitian ini adalah kepala daerah, khususnya walikota dan 

bupati. 

Selain itu Caporaso dan Levine (2015,322) berpendapat bahwa “fokus 

dari pendekatan pilihan publik ini adalah tetap pada individu yang membuat 

pilihan, yaitu pilihannya dan perilaku maksimalisasi yang dilakukannya. Hasil 

atau dampak dari keputusankeputusan pribadi ini bersifat publik, kolektif dan 

tidak dapat dibagibagi”.Berdasarkan kalimat diatas dapat dipahami bahwa 

individu memiliki kepentingan, berdasarkan paragraf sebelumnya yang dimaksud 

individu di sini adalah Kepala Daerah Walikota atau Bupati. Demi 

kepentingannya individu tersebut akan melakukan sesuatu, yaitu mengatur 

anggaran semaksimal mungkin, untukkepentingan publik sehingga nantinya 

individu tersebut akan terpilih kembali dalam pemilukada selanjutnya. 

Ada dua aliran dalam Teori Pilihan Publik yaitu, teori yang normatif dan 

teori yang positif. Pada penelitian ini peneliti akan memilih teori positif sebagai 

acuan. Ada perbedaan antara teori positif dan normatif dalam Teori Pilihn Publik. 

Menurut Caporaso dan Levine (2015,324) Teori Pilihan Publik normatif 

menganalisis “sifat-sifat dari sistem politik yang dianggap menguntungkan. 

Misalnya, pengaturan institusional yang bagaimana yang efisien, responsive 

danmerata?”. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa contoh dari teori 

pilihan publik normatif dalam peneltian ini adalah apakah kepala daerah dalam 

mengalokasikan anggaran sudah ideal, efisien dan merata?. Sehingga teori pilihan 

publik normatif ini melihat apakah yang dilakukan sudah sesuai atau tidak. 

Sedangkan Teori Pilihan Publik positif menurut Caporaso dan Levine (2015,332) 
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“berupaya untuk merancang penjelasan bagi aturan-aturan dan proses-proses 

pemilihan yang ada dan menelaah konsekuensinya“. Berikut ini merupakah salah 

satu contoh dari pertanyaan yang diajukan didalam teori pilihan publik positif 

seperti Bagaimana dan kapan atau dalam kondisi bagaimana negara negara bangsa 

membuat keputusan tentang penyediaan barang-barang publik international? 

(Caporaso dan Levine,2015). Penggunaan teori pilihan publik yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah mengapa kepala daerah menggunakan atau 

mengalokasikan anggarannya semaksimal atau seoptimum mungkin menjelang 

pilkada. 

 

2.1.4. Fraud (Kecurangan) 

Fraud menurut Pusdiklatwas BPKP (2002) didefinisikan bahwa, “Fraud 

adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh 

orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak 

langsung merugikan pihak lain." Sedangkan fraud menurut SPA 240 yang 

diterbitkan IAPI (berlaku 1 Januari 2013) adalah sebagai berikut, “Fraud adalah 

suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen 

atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga 

yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan 

secara tidak adil atau melanggar hukum.  

Kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh 

seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan 
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tidak jujur yang merugikan orang lain. Kecurangan (fraud) juga perlu dibedakan 

dengan kekeliruan (error). Faktor yang membedakan antara kecurangan dan 

kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya 

salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak 

disengaja (IAI, 2001). 

Secara skematis Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree.Pohon ini 

menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting 

dan anak rantingnya. Occupational fraud tree ini memiliki tiga cabang utama, 

yaitu: 

1. Korupsi (Corruption)  

Black’s Law Dictionary dalam Wells (2007) mendefenisikan “corrupt” 

sebagai spoiled, tainted, depraved, debased, morally degenerate. Skema 

korupsi (corruption schemes) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi: (1) 

pertentangan kepentingan (conflict of interest), (2) suap (bribery), 

(3)pemberian ilegal (illegal gratuity), dan (4) pemerasan ekonomi 

(economic extortion).  

2. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)  

Penyalahgunaan aset (asset misappropriation) terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu: (1) penyalahgunaan kas (cash misappropriation) yang 

dapat dilakukan dalam bentuk skimming, larceny, atau fraudulent 

disbursement, dan (2) penyalahgunaan non-kas (non-cash 

missapropriation) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan 
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(misuse) atau pencurian (larceny) terhadap persediaan dan aset-aset 

lainnya.  

3. Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Statement)  

Kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement) dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan (1) mencatat pendapatan-

pendapatan fiktif (fictitious revenues), (2) mencatat pendapatan (revenue) 

dan/atau beban (expenses) dalam periode yang tidak tepat, (3) 

menyembunyikan kewajiban dan beban (concealed liabilities and 

expenses) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban 

agar perusahaan tampak lebih menguntungkan, (4) menghilangkan 

informasi ataumencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari 

catatan atas laporan keuangan (improper disclosure), atau (5) menilai aset 

dengan tidak tepat (improper asset valuation).  

Statements on Auditing Standards No.99 AU section 316 menyebutkan 

bahwa tiga kondisi yang secara umum menyebabkan kecurangan (fraud) 

terjadi, yaitu: (1) adanya dorongan atau tekanan (incentive or pressure) 

yang menjadi motivasi bagi pelaku kecurangan (fraud) untuk melakukan 

kecurangan (fraud), (2) adanya peluang atau kesempatan (opportunity) 

yang mendukung pelaku untuk melakukan kecurangan (fraud), dan (3) 

adanya rasionalisasi (razionalization), yaitu pembenaran terhadap perilaku 

untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan 

kecurangan tersebut. 
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Teori Fraud dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Triangle 

Fraud. Triangle Fraud dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1. Triangle Fraud (Tuanakotta, 2013) 

Segitiga Fraud (Fraud Triangle) menurut Tuanakotta (2013:47-51) terdiri dari 

tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat fraud terjadi: 

1. Tenakan (pressure) 

Tekanan (pressure) yang dirasakan pelaku kecurangan yang 

dipandangnya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya 

kepada orang lain (percived non-shareble financial need). Berikut merupakan 

faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan:  

a. Tingkat persaingan yang kuat atau kejenuhan pasar (market saturation) 

yang diiringi dengan menurunnya margin keuntungan. 

b. Kerawanan yang tinggi karena perubahan yang cepat, misalnya dalam 

teknologi, keusangan produk, atau tingkat bunga. 

c. Permintaan (akan produk atau jasa yang dijual) merosot dan kegagalan 

usaha meningkat dalam industri itu atau perekonimian secara keseluruhan. 

Perceived 

Opportunity

Presure Relationalization
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d. Kerugian operasional yang mengancam kebangkrutan, penyitaan aset yang 

dianggunkan ke bank, atau hostile takeover (pengambilalihan saham 

melalui penawaran untuk membeli saham dari pemegang saham yang 

bukan pengendali). 

e. Arus kas negatif atau ketidak mampuan menghasilkan arus kas dari 

kegiatan usaha, meskipun entitas itu melaporkan laba dan pertumbuhan 

laba. 

f. Pertumbuhan besar-besaran atau tingkat keuntungan yang tidak biasa, 

khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang 

sama. 

g. Persyaratan dan ketentuan akuntansi, ketentuan perundangan, atau aturan 

regulator yang baru. 

  Selain hal-hal di atas manajemen mengalami tekanan yang kuat untuk 

memenuhi harapan pihak ke tiga mengenai hal-hal berikut: 

a. Harapan tentang tingkat keuntungan atau tingkat kecenderungan (trend 

level) dari analis penanaman (investment analysts), penanaman modal 

institusional (institutional investors), kreditur utama, atau pihak-pihak lain. 

Harapan ekspektasi ini bisa disebabkan oleh manajemen, misalnya press 

release atau pesan-pesan dalam laporan tahunan yang optimistis.  

b. Kebutuhan akan pembelanjaan dengan tambahan utang atau modal agar 

tetap kompetitif termasuk pembelajaan riset dan pengembangan atau 

pembelian aset tetap (capital expenditures) besar-besaran 
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c. Kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di pasar 

modal (exchage listing requirements) atau membayar kembali utang atau 

ketentuan lain dalam akan kredit (debt covenant). 

2. Peluang (perceived opportunity) 

Peluang (perceived opportunity) adalah peluang untuk melakukan 

kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Sifat industri atau 

kegiatan entitas yang berpeluang melakukan pelaporan keuangan curang melalui: 

a. Traksi dengan pihak terkait yang signifikan (significant related-party 

transactions) yang tidak merupakan bagian normal bisnis entitas yang 

bersangkutan, atau dengan entitas terkait yang tidak diaudit atau yang 

diaudit KAP lain. 

b. Posisi keuangan yang begitu kuat atau kemampuan mendominasi industri 

atau sektor tertentu yang memungkinkan entitas memaksakan syarat atau 

kondisi tertentu kepada pemasok (suppliers) atau pelanggan (customers). 

Ini mungkin indikasi tidak wajar atau antar pihak yang tidak setara 

(inappropriate or non-arm’s-lenght transactions). 

3. Pembenaran (Rationalization) 

Pembenaran (rationalization) adalah pembenaran yang dibisikan untuk 

melawan hati nurani si pelaku kecurangan. Faktor-faktor yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pembenaran: 

a. Komunikasi, implementasi, dukungan, atau penerapan nilai-nilai entitas 

atau standar etika oleh manajemen, yang tidak efektif. 
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b. Anggota manajemen yang sebenarnya tidak berurusan dengan bidang 

keuangan, secara berlebihan ikut melibatkan diri memilih kebijakan 

akuntansi atau penentuan estimasi yang signifikan. 

c. Dimasa lalu melanggar ketentuan perundangan, atau pernah ada tuntutan 

terhadap entitas, pimpinannya, atau TCWG (those charged with 

governance) dengan tuduhan melanggar ketentuan perundangan. 

d. Keinginan manajemen yang berlebihan untuk meningkatkan harga saham 

yang tinggi atau mempertahankan tren laba.  

e. Manajemen membuat komitmen kepada analysts, kreditur, dan pihak 

ketiga lainnya untuk mencapai ramalan (forcasts) yang sangat agresif atau 

tidak realistis. 

f. Manajemen gagal atau tidak memperbaiki kelemahan signifikan yang 

diketahuinya mengenai pengendalian internal dengan cepat. 

g. Adanya kepentingan manajemen untuk menggunakan cara-cara yang tidak 

benar untuk menekan angka laba bagi kepentingan perpajakan. 

h. Suasana kerja yang tidak kondusif (low morale) di antara pimpinan 

perusahaan. 

i. Pemilik yang sekaligus pengelola perusahaan (owner-manager) tidak 

membedakan apa itu transaksi pribadi atau bisnis. 

j. Sengketa di antara pemegang saham dalam perusahaan tertutup. 

k. Upaya berulang-ulang oleh manajemen untuk membenarkan penggunaan 

akuntansi yang tidak tepat dengan alasan masalahnya tidak material.   
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2.1.5. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 

Menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 definisi dari pemilu 

adalah “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

siara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Namun dengan adanya Undang Undang nomor 22 tahun 1999 yang 

disempurnakan dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 (Kurniawan 2004), 

dan telah disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 

mengenai pemerintahan daerah, beserta itu terdapat Undang-Undang No.33 tahun 

2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. 

Undang Undang tersebut menjadi dasar bagi proses desentralisasi 

(Budianto and Alexander 2016) sehingga antara pusat dan daerah diwajibkan 

untuk mengatur otonominya sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka setiap daerah 

diharuskan memiliki Kepala Daerah yang mengatur otonominya masing-masing 

yang dipilih melalui Pemilukada setiap 5 tahun. Hal tersebut diperjelas didalam 

Undang Undang 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa, Kepala Daerah 

(eksekutif) dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepada 

Daerah (Pemilukada) (Yuwani and Handayani 2011). Menurut Undang Undang 

Nomor 10 tahun 2016 pasal 6 seorang calon kepala daerah hanya dapat berkuasa 

sebanyak 2 kali periode. 
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2.1.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerinta Daerah menyatakan 

bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah 

yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada publik dalam masa satu tahun anggaran (Kawedar, 2008). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam proses penyusunan 

APBD, kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA) 

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKUA 

berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri 

Dalam Negeri setiap tahun. Kepala daerah menyampaikan RKUA tahun anggaran 

berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat 

lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. RKUA yang telah 

dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD, 

selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). 

Selanjutnya DPRD membahas KUA yang diajukan oleh Pemerintah 

Daerah. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah 

Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara 

(PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD). Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah 
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Daerah dan DPRD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana 

kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) dengan 

pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA selanjutnya 

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan 

RAPBD.Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan 

daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun 

berikutnya.Setelah Ranperda APBD tersusun, pemerintah daerah mengajukan 

Ranperda tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen 

pendukungnya kepada DPRD. 

 

2.1.7. Belanja Hibah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk 

uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan secara selektif 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan 

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pemberian hibah dalam bentuk uang 

atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah 

tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah 

bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Hibah 



27 
 

kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.Hibah kepada 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait 

dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Belanja hibah kepada 

Pemerintah dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Keuangan setiap akhir Tahun anggaran. 

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-

menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah yang diberikan secara 

tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah 

tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan 

kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan daerah Naskah perjanjian hibah daerah sekurang-kurangnya 

memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang 

dihibahkan. 

2.1.8. Belanja Bantuan Sosial 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang 

bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada 

kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara 

selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan 

penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan 
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ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara 

tidak terus-menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut 

tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun anggaran.Khusus kepada partai 

politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

dianggarkan dalam bantuan sosial. Kriteria alokasi belanja bantuan sosial dalam 

APBD adalah: 

1. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang 

setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan 

penggunaannya. 

2. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan 

pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila 

pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan 

wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) 

yangditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. 

2.1.9. Belanja Kunjungan Kerja 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi 

banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, 

dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta 

memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan 
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dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan 

sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas 

luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 

Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, 

dan Pimpinan serta Anggota DPRD. 

2.1.10. Belanja Modal 

Menurut Wertianti dan Dwiranda (2013) Belanja Modal adalah salah 

satu komponen dari belanja langsung yang digunakan untuk membiayai atau 

memenuhi kebutuhan investasi. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2009) yang 

dikutip dari Wertianti dan Dwiranda (2013) Belanja Modal memiliki definisi 

sebagai pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat 

menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. 

Dalam Belanja Modal terdapat bebrapa komponen Belanja di dalamnya yaitu: 

Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan mesin, Belanja Gedung dan 

bangunan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. Contoh 

dari Belanja Modal seperti pembelian/ biaya yang digunakan dalam memperbaiki 

jembatan hingga siap digunakan. 

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam 

APBN/APBD. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah 

pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan 
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aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga 

beli/bangun aset (Permendagri 13 Tahun 2006). Dalam Lampiran III PMK No. 

101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal 

Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan 

bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan 

Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU).  

Secara spesifik sumber pendanaan untuk Belanja Modal belum 

ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah 

dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja Daerah diantaranya Belanja Modal. 

Sumber-sumber penerimaan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang dapat 

digunakan sebagai sumber pendaaan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan 

Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.   

b. Dana Perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Alokasi Khusus.  

c. Lain-Lain pendapatan yang sah yaitu: Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang 

tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

Daerah. 

Peningkatan dalam belanja modal oleh pemerintah diyakini mampu 

meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan pada gilirannya 
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mampu meningkatkan tingkat pembangunan di daerah dan pertumbuhan ekonomi 

di daerah tersebut, dengan demikian masyarakat akan menilai bahwa pemerintah 

telah menjalankan pemerintahan dengan baik sehingga akan mempengaruhi hasil 

pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) hal tersebut yang bisa 

digunakan oleh kepala daerah untuk menarik suara pada masa pemilukada baik 

untuk dirinya, kepentingan partai politik atau hanya untuk estafet kepemimpinan 

jika kepala daerah tidak lagi bisa mencalonkan diri kembali untuk itu 

memperbanyak tender infrastruktur menjelang pemilukada dilakukan untuk 

kepentingan pribadi atau partai. 

 

2.2.  Penelitian Terdahulu  

Sampai saat ini, sudah cukup banyak penelitian yang menjelaskan 

tentang analisis anggaran belanja ditinjau dari belanja hibah dan belanja bantuan 

sosial antara sebelum dan pada saat Pemilukada di Indonesia, dan hasilnya 

menunjukkan adanya berbagai variasi hasil baik yang mendukung atau tidak 

mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Winoto dan Falikhatun (2015) yang 

menganalisis tentang Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya indikasi 

penyalahgunaan discretionary fund dalam APBD serta memperoleh bukti empiris 

tentang adanya faktor kemampuan keuangan daerah dan motif politik yang 

memengaruhi proporsi dana tersebut menjelang Pemilukada 2015. Penelitian 

dilakukan pada 143 daerah kabupaten/kota di Indonesia yang pada tahun 2015 
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melaksanakan Pemilukada secara serentak. Hasil uji t menunjukkan bahwa tidak 

ada beda proporsi discretionary fund sebelum dan menjelang Pemilukada 2015. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana 

hibah maupun bantuan sosial menjelang Pemilukada 2015. Namun, hasil uji 

regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor kemampuan keuangan daerah 

(ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadap besarnya proporsi 

discretionary fund (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilukada 2015.  

Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi 

discretionary fund-nya. Kepala daerah incumbent lebih cenderung menggunakan 

discretionary fund untuk menarik simpati calon pemilih agar memilihnya kembali 

pada Pemilukada 2015 daripada kepala daerah non incumbent. 

Penelitian dilakukan oleh Arifin dkk (2017) dengan judul Analisis Proses 

Perencanaan Penganggaran Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali). Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan dan menjelaskan proses penganggaran hibah dan 

anggaran bantuan sosial berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Morowali. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode 

pengumpulan data meliputi observasi, dokumen dan wawancara mendalam 

kepada informan terpilih yang dianggap lebih memahami dan berpartisipasi secara 

langsung dalam proses rencana anggaran hibah dan bantuan sosial. Hasil studi 

menunjukkan bahwa penyebab penyimpangan dalam anggaran belanja adalah 

kurangnya pemahaman dari eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan 
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kedua anggaran dan bersifat elitis. Selain itu, interaksi atau "indikasi" yang terjadi 

cenderung bersifat kolaboratif karena masing-masing memiliki kepentingannya 

sendiri dalam bentuk kerjasama dan akomodasi untuk citra diri para elit politik 

dan kepentingan kelompok, daripada mewakili kepentingan publik.Sebagian besar 

hibah dan belanja bantuan sosial digunakan untuk operasi organisasi dan 

pembangunan rumah ibadah dengan kisaran nominal ratusan juta hingga milyaran 

rupiah.Modus penyimpangan yang telah terjadi sejauh ini dalam bentuk 

menempatkan posisi kunci yang diincar atau menduduki di nepotisme penerima 

dan kurangnya pengawasan legislatif. 

Citra Rizki Amalia & Suryo Pratolo (2013) melakukan Analisis Terhadap 

Dugaan Pemanfaatan  Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan  Belanja 

Bantuan Keuangan Oleh Incumbent Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan 

apakah ada penggunaan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan 

keuangan oleh incumbent dalam pemilukada.Penelitian ini juga untuk menguji 

peningkatan efektivitas pengeluaran hibah, belanja bantuan sosial dan belanja 

bantuan keuangan melalui pengaruh tiga sumber pengeluaran untuk peningkatan 

pendapatan lokal di Indonesia wilayah incumbent yang dilakukan Pemilu Umum 

2011. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 62 Kabupaten/kota yang 

melakukan Pemilihan Umum Daerah terdiri dari 37 wilayah incumbent dan 25 

wilayah non incumbent. Hasil analisis menggunakan SPSS menunjukkan bahwa 

ada peningkatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan 

keuangan antara sebelum Pemilihan Umum Daerah dan pada saat Pemilihan 
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Umum Daerah dalam wilayah incumbent tahun 2011. Hasil penelitian juga 

menemukan bahwa ada kemungkinan penggunaan ketiga sumber belanja tersebut 

dalam Pemilihan Umum Daerah oleh incumbent untuk kepentingan politiknya. 

Suranta dan Ristian Pangarso, (2016) melakukan penelitian dengan judul 

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbedaan dalam alokasi belanja hibah dan belanja bantuan 

sosial sebelum dan selama Pilkada,baikpada incumbent lokal maupun non-

incumbent. Pada tahun 2015, ada 260 Kabupaten / Kota Penyelenggara pemilu, 

228 Kabupaten / Kota telah menyelesaikan data. Penelitian ini menggunakan 

paired sample t test. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi belanja hibah dan 

belanja bantuan sosial pada saat pemilihan tidak lebih besar belanja hibah dan 

belanja bantuan sosial sebelum pemilihan untuk daerah incumbent dan non-

incumbent. Hasil juga menemukan tidak ada perbedaan alokasi belanja hibah pada 

saat pemilihan dengan sebelum pemilihan. 

Doddy Setiawan dan Eka Setyorini (2018) melakukan penelitian dengan 

judul Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pemilihan umum kepala daerah 

(pemilukada) terhadap alokasi anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini 

melakukan perbandingan antara anggaran daerah pada periode sebelum 

pemilukada dan pada saat pemilukada. Selanjutnya penelitian ini membandingkan 

alokasi anggaran daerah yang dipimpin oleh petahana yang maju dalam 

pemilukada dan alokasi anggaran daerah yang dipimpin oleh petahana yang tidak 
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mengikuti pemilukada. Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan 

rata-rata proporsi belanja sebelum dan pada saat pemilukada dengan 

menggunakan uji paired sample t-test. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 

pemilukada yang dilaksanakan di Pulau Jawa pada tahun 2015. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat perbedaan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, 

dan belanja modal antara periode sebelum dan pada saat pemilukada. Kepala 

daerah meningkatkan belanja hibah untuk meningkatkan kinerjanya. Peningkatan 

belanja hibah dibarengi dengan penurunan belanja modal dan belanja bantuan 

sosial.Pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa petahana yang maju di 

pemilukada menggunakan diskresinya untuk mengurangi belanja barang dan jasa. 

 

2.3. Hipotesis Penelitian 

2.3.1. Perbedaan Alokasi Belanja Hibah Sebelum dan Sesudah Pemilukada 

Subaweh (2008) menyebutkan bahwa eksekutif akan cenderung 

memaksimalkan utiliti (self-interest) dalam penyusunan anggaran APBD, 

sedangkan legislative karena memiliki keunggulan informasi sebagai principal 

akan cenderung melakukan ”kontrak semu” dengan pihak eksekutif karena 

memiliki discretionary power. Kecenderungan perilaku antara eksekutif dan 

legislative tersebut kemudian di mediasi dengan adanya Permendagri No. 32 

tahun 2011 yang menyebutkan bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial 

merupakan komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) yang bersifat tidak wajib 

dan tidak mengikat, serta tidak berkelanjutan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010) mengindikasikan 

bahwa incumbent memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD) untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah. Hal ini diperkuat 

dengan adanya temuan bahwa Proporsi Belanja Hibah daerah pemilukada 

incumbent lebih besar daripada daerah pemilukada non incumbent. Untuk daerah 

incumbent, proporsi belanja hibah pada saat pemilukada lebih besar dibanding 

dengan sebelum pemilukada. 

Hasil penelitian juga mendukung penelitian Amalia dan Pratolo (2013) 

yang menemukan bahwa bahwa alokasi belanja hibah daerah incumbent pada saat 

pelaksanaan Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah daerah 

incumbent sebelum pelaksanaan Pemilukada. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka menghasilkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Terdapat peningkatan Alokasi Belanja Hibah Sesudah Pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah 

2.3.2.  Perbedaan Alokasi Belanja Sosial Sebelum dan Sesudah Pemilukada 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 

menempatkan kepala daerah pada posisi yang sangat kuat. Pemilukada 

memberikan ruang bagi kepala daerah untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam 

pemilukada tidak dapat dihindari penggunaan dana publik untuk kepentingan 

politik. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif 

memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan 

Keuntungan langsung yang diperoleh  kepala daerah yang tengah menjabat adalah 

dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling 

dikenal oleh pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung diperoleh kepala 
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daerah incumbent dari aktivitasnya sebagai kepala daerah.Kunjungan ke daerah, 

penyerahan bantuan masyarakat hingga peresmian sebuah proyek pembangunan 

dapat dibungkus sebagai kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. 

Sehingga kemungkinan APBD dimanfaatkan untuk sosialisasi diri incumbent 

sangat terbuka lebar karena dia masih berkuasa. 

Belanja bantuan sosial, merupakan pos belanja yang dapat dipakai bagi 

calon incumbent untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan 

dukungan suara (Ritonga & Alam, 2010). Alasan ini cukup mendasar karena 

dalam Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 Tahun 

2006, belanja bantuan sosial merupakan bagian dari komponen belanja tidak 

langsung yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan serta tidak 

memiliki target kinerja tertentu, sehingga pengalokasiannya cenderung subyektif 

(adanya political interest) dan realisasi belanjanya didasarkan atas inisiatif dari 

Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. 

Hasil penelitian Amalia dan Pratolo (2013) menemukan bahwa bahwa 

alokasi belanja sosial daerah incumbent pada saat pelaksanaan Pemilukada lebih 

besar dibandingkan alokasi belanja hibah daerah incumbent sebelum pelaksanaan 

Pemilukada. Berdasarkan pernyataan diatas maka menghasilkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2 : Terdapat peningkatan Alokasi Belanja Sosial sesudah Pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah 
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2.3.3.  Perbedaan Alokasi Belanja Kunjungan Kerja Sebelum dan Sesudah 

Pemilukada 

Dalam pemilukada tidak dapat dihindari penggunaan dana publik untuk 

kepentingan politik. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh 

eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif 

mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agency-nya, baik dari segi 

finansial maupun nonfinansial (Halim dan Abdullah, 2006) 

Pelaksanaan pemilukada tahun 2010, mengakibatkan perubahan besaran 

anggaran belanja, terutama bagi daerah yang kepala daerahnya maju sebagai calon 

incumbent dalam pemilukada. Menurut Lingkaran Survei Indonesia, Kepala 

daerah yang tengah memerintah (incumbent) mempunyai peluang besar untuk 

memenangkanpemilukada. Besarnya peluang kepala daerah terpilih kembali ini 

tidak terlepas dari keuntungan yang diperoleh kepala daerah, baik keuntungan 

langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung yang diperoleh kepala 

daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah 

kemungkinan adalah orang yang paling dikenal oleh pemilih. Sementara 

keuntungan tidak langsung diperoleh kepala daerah incumbent dari aktivitasnya 

sebagai kepala daerah. Kunjungan ke daerah, penyerahan bantuan masyarakat 

hingga peresmian sebuah proyek pembangunan dapat dibungkus sebagai 

kampanye untuk untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Sehingga 

kemungkinan APBD dimanfaatkan untuk sosialisasi diri incumbent sangat terbuka 

lebar, karena dia masih berkuasa. Hal ini menyebabkan belanja kunjungan kerja 

untuk kepala daerah mengalami peningkatan menjelang dilaksanakan Pemilukada. 
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Berdasarkan fenomena tersebut maka hipotesis ketiga penelitian ini 

adalah: 

H3 : Terdapat Peningkatan Alokasi Belanja Kunjungan Kerja sesudah  

Pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah 

2.3.4.  Perbedaan Alokasi Belanja Modal Sebelum dan Sesudah 

Pemilukada 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau 

menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya (memberi manfaat lebih dari satu 

tahun, memenuhi batasan minimal kapitalisasi, dan dipergunakan untuk 

kepentingan umum). Hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 93. Peningkatan dalam belanja 

modal oleh pemerintah diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan publik 

kepada masyarakat dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat 

pembangunan di daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, dengan 

demikian masyarakat akan menilai bahwa pemerintah telah menjalankan 

pemerintahan dengan baik sehingga akan mempengaruhi hasil pada pemilihan 

umum kepala daerah (Pemilukada) hal tersebut yang bisa digunakan oleh kepala 

daerah untuk menarik suara pada masa pemilukada baik untuk dirinya, 

kepentingan partai politik atau hanya untuk estafet kepemimpinan jika kepala 

daerah tidak lagi bisa mencalonkan diri kembali untuk itu memperbanyak tender 

infrastruktur menjelang pemilukada dilakukan untuk kepentingan pribadi atau 

partai. Dari penelitian Hidayat (2014) menyatakan bahwa rasio persentasi alokasi 

belanja modal mengalami kenaikan baik secara rasio persentasi maupun secara 
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nominal, hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan 

Setyorini (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat terdapat perbedaan alokasi 

belanja modal antara periode sebelum dan pada saat pemilukada, juga menguatkan 

penelitian Keefer dan Khemani (2003) yang menemukan bahwa kepala daerah 

lebih menyukai proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai 

bentuk pemenuhan janji-janji kepada voters-nya. Berdasarkan landasan teori dan 

temuan empiris di atas, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai 

berikut:  

H4 : Terdapat peningkatan Alokasi Belanja Modal sesudah pemilukada 

dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah 

  


