
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian  

2.1.1 Otonomi Daerah  

Timbulnya pergerakan dan tuntutan-tuntutan praktek otonomi daerah 

menyebabkan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum 

desentralisasi yang baru untuk menggantikan UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok pemerintahan di daerah, yaitu dengan memberlakukan Undang-undang No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian 

disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Dalam 

perkembangannya, kebijakan ini diperbaharui dengan UU No. 12 tahun 2008 sebagai 

perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang 

mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. 

Otonomi daerah merupakan kekuasaan untuk memelihara dan memajukan 

kepentingan khusus sedaerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, 

dan berpemerintahan sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah 

diberikan kewenangan yang luas untuk melaksanakan, mengatur, dan mengelola 

urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan desentralisasi ini 

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan 

membuat jarak antara pembuat keputusan dengan rakyat menjadi lebih dekat. 

Indra Bastian (2006:338) menyatakan bahwa ada beberapa asas penting 

dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami yaitu :  

a. Asas desentralisasi  

b. Asas dekonsentrasi  

c. Tugas pembantuan 

d. Perimbangan keuangan  

 



Berikut penjelasan asas-asas penting tersebut : 

a. Asas desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh 

pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada 

gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. 

c. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan 

desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai 

pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan 

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya 

kepada yang menugaskan. 

d. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara 

kesatuan, yang mencangkup pembagian keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, 

demokratis, adil dan transparan dengan memerhatikan potensi, kondisi, serta 

kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan 

serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan 

dana pengawasan keuangannya. 

 

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum  merupakan komponen dari dana perimbangan yang 

ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. UU Nomor 33 tahun 2004 

menjelaskan bahwa : 

“Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” 

Dana Alokasi Umum menurut Prakosa (2004:104) adalah : 

 “Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pembelanjaan.” 



Sedangkan Ahmad Yani (2009:142) mengemukakan bahwa Dana Alokasi 

Umum adalah : 

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah dengan tujuan 

pemerataan keuangan antar daerah di Indonesia. 

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002:84) kelompok dana 

perimbangan adalah sebagai berikut : 

a. Bagi hasil pajak seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

b. Bagi Hasil Bukan Pajak seperti : Provinsi sumber daya hutan, 

pemberian hak atas tanah negara, Landrent, penerimaan iuran 

eksplorasi. 

c. Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. 

d. Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan dalam pemerintah 

kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah provinsi. 

DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada 

daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

Tujuan dari Dana Alokasi Umum menurut Ahmad Yani (2009:142) yaitu 

untuk : 

“Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan 

untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah 

melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan 

potensi daerah.” 

Dasar Hukum Dana Alokasi Umum : 

1. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 

2. PP Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. 

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh 

lima persen) dari Pendapatan Dalam  Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. 



DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah 

fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi 

dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Proporsi DAU 

antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan 

kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. 

Dengan memerhatikan pertimbangan dewan yang bertugas memberikan saran 

dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah, maka rumusan formula dan 

perhitungan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut : 

a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan  

perkalian  bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU 

seluruh daerah  provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan 

antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal 

seluruh daerah provinsi. 

b. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dengan  jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot 

daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah 

kabupaten/kota. 

c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU 

sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan 

nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar 

alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai 

celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari 

alokasi dasar tidak menerima DAU.  

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil penghitungan DAU per provinsi, 

kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  

 

 



2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah : 

“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 

Ahmad Yani (2009:51-52) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah : 

“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan... yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendapatan yang diperoleh dari daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan kegiatan otonomi daerah. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu : 

2.1.3.1 Pajak Daerah  

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah, menyatakan bahwa : 

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis 

besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 

daerah di tingkat Provinsi (Pajak Provinsi), dan pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota). 

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri dari : 

 

 



1. Pajak Kendaraan Bermotor, 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

4. Pajak Air Permukaan,  

5. Pajak Rokok. 

Pajak kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 tahun 2003, terdiri dari : 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran  

3. Pajak Hiburan  

4. Pajak Reklame  

5. Pajak Penerangan Jalan  

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

7. Pajak Parkir  

8. Pajak Air Tanah  

9. Pajak Sarang Burung Walet  

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  

11. Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan 

 

2.1.3.2 Retribusi Daerah 

Menurut Guritno (2001:181-182) secara umum retribusi adalah : 

“Pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari 

pemerintah.” 

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah menyatakan bahwa : 

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan.” 

 



Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108, objek retribusi 

dibagi menjadi tiga yaitu : 

“Objek retribusi adalah : 

a. Jasa Umum  

b. Jasa Usaha  

c. Perizinan Tertentu.” 

Berikut penjelasan mengenai objek retribusi : 

a. Objek Retribusi Jasa Umum  

Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

b. Objek Retribusi Jasa Usaha  

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 

prinsip komersial yang terdiri dari pelayanan dengan 

menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara 

optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta. 

c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu  

Pelayanan Perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan.  

 

2.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah yang didapat dengan mengelola sumber daya daerah 

yang dimiliki. Bentuk dari pengelolaan kekayaan daerah ini dapat berupa Badan 

Usaha Milik Daerah yang mengeksplorasi dan mengelola sumber daya daerah yang 

dimiliki. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2006, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup tiga hal yaitu : 



“Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 

menurut objek pendapatan yang mencakup: 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN; 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat.” 

 

2.1.3.4  Lain-lain PAD yang Sah  

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi 

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masuk ke dalam 

kategori lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari : 

“Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut objek 

pendapatan yang mencakup : 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

2. Jasa giro; 

3. Pendapatan bunga; 

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 

5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 

6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing; 

7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

8. Pendapatan denda pajak; 

9. Pendapatan denda retribusi; 

10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

11. Pendapatan dari pengembalian; 

12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan  

14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.” 

 

2.1.4 Belanja Daerah  

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa : 

“Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan.” 



Sedangkan pengertian belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 

58 Tahun 2005, adalah : 

“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.” 

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi 

dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung 

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung yang dimaksud terdiri dari 

: 

“Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri 

dari : 

a. Belanja pegawai 

b. Bunga 

c. Subsidi 

d. Hibah 

e. Bantuan sosial 

f. Belanja bagi hasil  

g. Bantuan keuangan  

h. Belanja tidak terduga.” 

Berikut uraian sebagai penjelasan dari kelompok belanja tidak langsung : 

1. Belanja Pegawai  

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan 

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  

2. Belanja Bunga 

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang 

yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outsanding) berdasarkan 

perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.  

3. Subsidi 

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 

kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan 

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.  



4. Hibah 

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam 

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

lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya. 

5. Bantuan sosial  

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam 

bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

6. Belanja bagi hasil  

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu 

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

7. Bantuan keuangan  

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang 

bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, 

dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau 

peningkatan kemampuan keuangan.  

8. Belanja tidak terduga  

Belanja tidak terduga merupakan belanja 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 telah ditutup. 

Sedangkan, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri 

dari : 

 



1. Belanja pegawai  

Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

2. Belanja barang dan jasa  

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian 

jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.  

3. Belanja modal 

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.  

 

2.1.5 Hubungan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah  

Pendapatan Daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan 

tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Pendapatan daerah digunakan oleh daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan 

kebutuhannya berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di daerah. Pendapatan 

daerah dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah, dimana 

pembangunan daerah tidak akan dapat terlaksana dengan optimal tanpa didukung 

dengan dana yang memadai.  

Salah satu prinsip dalam disiplin anggaran yang disebutkan dalam penjelasan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yaitu: 

“Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit 

anggarannya dalam APBD/ perubahan APBD.” 



Dengan demikian, harus ada kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah 

yang cukup sebelum kita melakukan penganggaran pengeluaran. Jadi arah 

hubungannya adalah Pendapatan terhadap Belanja Daerah. 

Menurut Sukriy Abdullah (2004), dalam konteks hubungan Pendapatan – 

Belanja, ada beberapa temuan empiris, yaitu : 

a. Pendapatan  mempengaruhi belanja atau pendapatan ditentukan terlebih 

dahulu baru kemudian dialokasikan ke dalam belanja-belanja. 

b. Belanja mempengaruhi pendapatan atau belanja yang dibutuhkan dihitung 

dulu baru kemudian dicarikan sumber pendanaannya dari pendapatan. 

c. Tidak ada kaitan antara pendapatan dan belanja, yang berarti pembuatan 

keputusan atas target belanja dan plafon alokasi belanja dilakukan secara 

terpisah.  

Temuan-temuan empiris yang berulang-ulang dan konsisten dalam banyak 

asumsi, kondisi, dan lingkungan akan memperkuat teori yang telah ada atau 

membentuk teori baru. Teori dalam hal ini bermakna sebagai sebuah pernyataan yang 

menjelaskan dan memprediksi hubungan antar variabel. 

Namun demikian, dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah boleh saja menentukan belanja melebihi 

pendapatannya, dengan catatan mencari sumber pendanaan lain diluar pendapatan, 

yaitu pembiayaan.  

Seperti halnya yang tercantum dalam bab 5 paragraf 1 pasal 137 tentang Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, yaitu : 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 

penerimaan pembiayaan yang diprgunakan untuk : 

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja  

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung 

c. Mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum 

diselesaikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

berpengaruh terhadap belanja, dimana kemampuan melaksanakan otonomi diukur 

dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan daerah terhadap total 

APBD. Dengan semakin besarnya pendapatan yang berhasil didapat oleh pemerintah 

daerah, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja yang akan dianggarkan oleh 

pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja. Sekalipun realisasi belanja 



daerah lebih besar dari pada pendapatan daerahnya, namun sisa kekurangannya tetap 

menggunakan dana dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun sebelumnya. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Indonesia memasuki era pemerintahan daerah yang baru dengan 

dikeluarkannya seperangkat undang-undang otonomi daerah yaitu UU Nomor 22 

tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi dengan UU 

Nomor 33 tahun 2004 kemudian direvisi kembali yaitu UU Nomor 12 tahun 2008 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU 

tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mentransferkan dana pada 

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengelola kewenangan dan 

kewajiban urusan pemerintah daerah.  

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soeproyanto (2002:84) kelompok dana 

perimbangan adalah sebagai berikut : 

a. Bagi hasil pajak seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

b. Bagi Hasil Bukan Pajak seperti : Provinsi sumber daya hutan, 

pemberian hak atas tanah negara, Landrent, penerimaan iuran 

ekspolrasi. 

c. Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. 

d. Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbanga dalam pemerintah 

kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah provinsi. 

Pemerintah Daerah  menggunakan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk 

membiayai Belanja Daerahnya. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak 

meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan transfer adalah 

mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan 

vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan 

untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, seperti 

ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 1999, bentuk transfer yang paling penting adalah 

DAU dan DAK, selain dana bagi hasil (revenue sharing). 



DAU merupakan dana hibah murni (grants) yang kewenangan 

penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. UU No.33 

Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

memberikan pengertian bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. 

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan 

Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai 

hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan 

mempengaruhi belanja. Studi tentang pengaruh grants atau transfer dari pemerintah 

pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah sudah berjalan 

lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004). Secara teoritis respon tersebut akan 

mempunyai efek distributif alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan 

lain, misalnya pendapatan pajak daerah. Namun dalam studi empiris hal tersebut 

tidak selalu terjadi. Artinya stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan 

oleh transfer atau grants tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus 

dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (flypaper effect). Holtz-Eakin, et al (1985) 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah 

pusat dengan belanja pemerintah daerah. 

Beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Dana Alokasi 

Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam 

memenuhi belanjanya. Dan DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat 

kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah 

tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi 

belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga 

sebaliknya. 

Untuk menentukan seberapa besar DAU yang diterima oleh pemerintah 

daerah tersebut maka digunakan dasar rumus alokasi, yaitu persen bobot dikalikan 

dengan besar dana alokasi umum untuk kabupaten/kota (M.Suparmoko, 2002:46) 



Dimana tinggi rendahnya bobot daerah ditentukan oleh variabel kebutuhan wilayah 

otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. 

UU No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

memberikan pengertian bahwa : 

 “Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah”. 

Ahmad Yani (2009:51-52) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah : 

“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan... yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas desentralisasi.” 

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh 

karenanya kemampuan melaksanakan otonomi diukur dari besarnya kontribusi yang 

diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD, semakin besar 

kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti 

semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat 

sehingga otonom dapat terwujud.  

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own resources revenue) 

terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian 

Pambudi Tri Widodo, (2007:16) menyatakan bahwa pendapatan terutama pajak 

akan mempengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pengeluran 

Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan 

Pemerintah Daerah atau perubahan terjadi selama pengeluaran. 

Melihat hasil penelitian diatas telah menunjukan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam 

memenuhi belanjanya. Dan PAD ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian 

suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada 



Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut 

telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa pada tahun 2004, 

hasil penelitiannya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

mempunyai pengaruh baik secara parsial maupun bersamaan terhadap belanja daerah 

dan terdapat respon yang berbeda pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan  Asli 

Daerah, dikatakan bahwa respon pemerintah daerah terhadap Dana Alokasi Umum 

pada belanja daerah lebih besar dari pada respon yang ditimbulkan oleh Penerimaan 

Asli Daerah. Perbedaan respon pemerintah terhadap dana transfer dan dana yang 

berasal dari daerahnya sendiri tersebut dapat memunculkan kondisi adanya perubahan 

dalam belanja daerah sebagai akibat dari perubahan dalam dana transfer dari 

pemerintah pusat. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa DAU dan PAD 

berkaitan erat, dimana besar kecilnya DAU salah satunya ditentukan oleh potensi 

daerah tersebut yang berarti semakin besar potensi daerah yang dimiliki akan 

semakin besar pula pendapatan asli daerahnya, dengan demikian maka daerah 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri sehingga persen bobot 

wilayah tersebut akan semakin kecil. Dengan semakin kecilnya persen bobot yang 

dimiliki oleh daerah tersebut maka akan semakin kecil pula Dana Alokasi Umum 

(DAU) yang diterima. Dalam hal ini semakin besar PAD akan semakin kecil DAU 

yang diterima oleh pemerintah daerah, dan begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hubungan antar variabel 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



                                             

                                                 

 

                                                     

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya 

dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah  

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2010 

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2010 

H3 : Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan 

berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat tahun 2008-2010 
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