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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Perekonomian 

         Perekonomian merupakan aktivitas yang sangat kompleks, penuh dengan 

orang-orang yang menjual, membeli, menawarkan dan berinvestasi (Samuelson, 

2004). Tingkat kegiatan ekonomi negara akan ditentukan oleh : 

1) Jumlah barang-barang modal yang tersedia dan digunakan dalam 

perekonomian 

2) Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia 

3) Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan 

4) Tingkat teknologi yang digunakan 

       Bidang ekonomi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah 

maupun kalangan masyarakat umum, karena melalui bidang tersebut dapat 

meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat tercapainya 

suatu peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat tentunya peran pemerintah 

sangat dibutuhkan. Pada dasarnya setiap Pemerintahan didunia (termasuk 

pemerintahan di Indonesia) selalu bertujuan mengembangkan perekonomiannya 

sedemikian rupa sehingga taraf hidup bangsa yang bersangkutan meningkat 

(Suparmoko, 2007).  

 

 

 



14 
 

2.1.2 Otonomi Daerah  

 Kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan sangat 

tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan di dalam memanfaatkan 

potensi alam dan ekonomi, serta mengatur keuangan daerahnya masing-masing 

(Yuliani, 2000 ). Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai 

pengertian otonomi daerah sebagai berikut : 

 "Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"  

Menurut Hadi Wiyono (2007) tentang definisi otonomi daerah yaitu : 

 " Pancaran berikan rakyat. Otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada 

masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah daerah. 

Dengan demikian, pernyataan bahwa otonomi merupakan milik masyarakat 

berarti masyarakat tersebut sebagai subjek dan bukan objek". 

 Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada 

hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. 

Desentralisasi merupakan sebuah instrument untuk mencapai salah satu tujuan 

Negara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan 

proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis (Mardiasmo, 2009). 

 Pengertian Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

yaitu adalah : "Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia".  

 Menurut (Bastian, 2010) menyatakan bahwa ada beberapa asas penting 

dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami yaitu Asas 

Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut penjelasannya :  
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1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada 

daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenangan dari pemerintah kepada 

Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. 

3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa 

serta daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai 

pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan 

kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada 

yang menugaskan. 

4. Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, 

merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara 

kesatuan, yang mencangkup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional, 

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

kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban tersebut, termasuk pengolaan dan 

pengawasan keuangannya. 

 Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk 

menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga pelayanan pemerintah 

dapat dilakukan dengan lebih dekat dengan rakyat, sehingga pelayanan 

pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif (Anggraeni, 2012). 

Dengan adanya otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan 

pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan 
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kehidupan berpolitik yang jujur, sehingga tujuan Negara untuk mensejahterakan 

rakyat dapat terwujud. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan 

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada 

daerah secara proposional tersebut diwujudkan dengan pengaturan, pembagian 

dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah (Halim, 2012). 

2.1.3 Teori Transfer Pusat ke Daerah 

 Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar 

Akuntansi Pemerintahan, "Transfer adalah pemerimaan dan pengeluaran uang dari 

suatu entitas pelapor dari atau kepada entitas pelapor lain, termasuk dana 

perimbangan dan dana bagi hasil".   

 Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, "Transfer dana 

perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi". 

Pengelompokan transfer diantaranya (Iskandar, 2012) : 

1. Transfer bersyarat (conditional grants), transfer ini sering disebut juga 

catagorical grants atau specific grants yang digunakan untuk keperluan yang 

dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh 

daerah. Transfer ini terdiri atas transfer pengimbang (matching grants) dan 

transfe bukan pengimbang (non-matching grants). 

     a. Transfer pengimbang (Matching grants), adalah transfer yang diberikan oleh 

pusat ke daerah untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan 

pembiayaan satu jenis urusan tertentu. Transfer dari pemerintahan pusat 
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dalam hal ini berfungsi untuk membantu mengatasi kekurangan dana 

tersebut. Transfer pengimbang ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu transfer pengimbang tidak terbatas (open-ended matching grants) dan 

transfer pengimbang terbatas (closed ended matching grants). 

    b. Transfer bukan pengimbang (non-matching grants) adalah transfer yang 

diberikan oleh pusat kepada daerah untuk menambah dana 

menyelenggarakan suatu jenis urusan tertentu tanpa mempertimbangkan 

bahwa pemerintah daerah sendiri akan mengalokasikan dananya dengan 

jumlah besar atau kecil. Jenis transfer ini oleh pemerintah pusat untuk 

menjadikan sarana menginternalisasikan limpahan manfaat (eksternalitas) 

terutama kepada daerah ysng menghasilkan limpahan manfaat tersebut. 

2. Transfer tidak bersyarat (unconditional grants) adalah transfer yang diberikan 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada syarat tertentu, 

artinya pemerintah daerah dapat menggunakan transfer tersebut dengan 

kepentingan daerah yang bersangkutan tanpa ada batasa tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Transfer ini ditunjukan untuk menjamin 

adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antardaerah, sehingga setiap 

daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang 

layak. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal 

yang bersifat horizontal. Ciri utama transfer ini adalah daerah memiliki 

keleluasaan penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan 
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pertimbangan-pertimbangan sendii atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi 

prioritas daerahnya. 

 Berdasarkan teori Federalisme Fiskal, transfer antar pemerintah dapat 

mengurangi masalah yang berkaitan dengan desentralisasi, seperti kesenjangan 

daerah, eksternalitas dan rendahnya kualitas barang dan jasa publik di daerah. 

Dengan demikian, transfer antar pemerintah menjadi bagian penting dari proses 

desentralisasi fiskal. 

 Sedangkan tujuan transfer menurut Sidik (2002),yaitu: 

1.   Pemerataan vertikal (vertical equalization) pusat dan daerah 

      Pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan 

(pajak) utama negara. Sedangkan, pemerintah daerah hanya menguasai sebagian 

kecil sumber-sumber penerimaan negara, atau hanya berwenang untuk memungut 

pajak-pajak lokal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan vertikal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena pemerintah pusat begitu 

mendominasi penerimaan pajak dan sumber daya alam daerah, Akibatnya, daerah 

dengan sumber daya alam yang melimpah tidak dapat sepenuhnya merasakan 

hasil kekayaan daerah mereka sendiri. Kondisi inilah yang akan diatasi dengan 

menggunakan dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil (DBH). Dengan dana 

perimbangan, daerah penghasil penerimaan akan mendapat porsi yang lebih besar 

dalam bagi hasil penerimaan umum. 

2.   Pemerataan horizontal (Horizontal equalization) antar daerah 
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      Kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sangat bervariasi    

tergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Hal ini berimplikasi pada kapasitas 

fiskal didaerah yang bersangkutan. Setiap daerah juga memiliki kebutuhan belanja 

yang berbeda-beda tergntung  pada jumlah penduduk, proporsi penduduk, dan 

keadaan geografis daerah. Hal ini berimplikasi pada bervariasinya kebutuhan 

fiskal didaerah-daerah bersangkutan. Selisih antara kebutuhan fiskal dan 

kemampuan fiskal daerah disebut dengan transfer dari pemerintah pusat dalam 

bentuk dana perimbangan. 

3.   Menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. 

      Setiap daerah memiliki kemampuan yang bervariasi dalam menyediakan 

pelayanan umum untuk masyarakatnya, hal ini terutama karena perbedaan sumber 

daya yang dimiliki oleh tiap daerah. Sementara itu, standar pelayanan minimum 

untuk setiap Pemerintah Daerah di Indonesia sama dan harus tetap dijaga. 

Sehingga pemerintah pusat harus menjamin standar pelayanan umum di setiap 

daerah dengan memberi subsidi. 

4. Mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek  

pelayanan publik. 

       Setiap jenis pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah tertentu tidak 

hanya dinikmati oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan saja, misalnya, 

pendidikan tinggi, pemadam kebakaran, jalan raya antar daerah dan rumah sakit 

daerah, tidak bisa dibatasi manfaatnya hanya untuk masyarakat daerah tertentu 

saja. Namun tanpa adanya imbalan (dalam bentuk pendapatan), pemerintah daerah 

biasanya enggan berinvestasi dalam hal tersebut. Sehingga pemerintah pusat perlu 
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memberikan semacam insentif ataupun menyerahkan sumber-sumber keuangan 

agar pelayanan-pelayanan publik demikian dapat dipenuhi oleh daerah. 

5.   Stabilisasi 

      Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan transfer sebagai stabilizer pada 

saat aktivitas ekonomi daerah rendah ataupun pada saat aktivitas ekonomi 

meningkat. Pada saat aktivitas perekonomian daerah sedang lemah, pemberian 

transfer dapat ditingkatkan, dan sebaliknya pada saat perekonomian meningkat 

pemberian transfer dapat dikurangi. Namun, dalam melakukan hal ini diperlukan 

kecermatan dalam mengkalkulasi penurunan dan peningkatan transfer dan 

menentukan saat bahwa pemerintah daerah sendiri akan mengalokasikan dananya 

dengan jumlah besar atau kecil.  

2.1.4 Dana Perimbangan 

         Perimbangan keuangan antar pusat dan daerah merupakan suatu sistem 

hubungan keuangan yang bersifat vertikal antar pemerintah pusat dan daerah. 

Sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah ini diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem 

pembagian keuangan yang adil, proposional, kondisi dan kebutuhan daerah serta 

besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu. 

       Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa 

Perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksudkan untuk mendukung 

pendanaan urusan kepada Pemerintah Daerah. Pendanaan tersebut menganut 
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prinsip money follows function yang mengandung makna bahwa pendanaan 

mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab 

masing-masing tingkat pemerintahan. 

      Pemerintah pusat memberikan bantuan atau subsidi yang besar kepada 

pemerintah daerah oleh karena itu bantuan pemerintah pusat bersama dengan 

pengeluaran lainnya memainkan peranan yang penting dalam mencapai 

keseimbangan pembangunan daerah. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah pusat 

termasuk pengeluaran transfer dan investasi langsung cenderung menolong 

mengurangi kesenjangan regional dan demikian mencapai keseimbangan 

pembangunan regional (Suparmoko, 2007). 

       Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengertian 

dana perimbangan adalah : "Dana yang bersumber dari pendapatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi". 

       Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

dijelaskan bahwa kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan 

geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di 

daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan sumber daya alam. Sebagai salah satu yang 

bersumber dari penerimanaan daerah dana perimbangan sendiri terdiri dari : 

 1.  Dana Bagi Hasil 

 2.  Dana Alokasi Umum 

 3.  Dana Alokasi Khusus 
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 Secara umum Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 

digolongkan dalam bentuk unconditional grants atau biasa disebut transfer tanpa 

syarat, sedangkan Dana Alokasi Khusus digolongkan ke dalam bentuk conditional 

grants atau biasa disebut dengan transfer bersyarat (Samuelson, 2004). 

 2.1.4.1  Dana Bagi Hasil (DBH)  

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH adalah : 

 "Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi". 

      Yang termasuk kedalam DBH misalnya, dana bagi hasil pajak dan dana bagi 

hasil bukan pajak (sumber daya alam). DBH dibagi berdasarkan presentase 

tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak 

dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi kedalam porsi yang bervariasi 

antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota (M.Suparmoko, 2007). 

Penerimaan yang dibagi hasilnya terdiri dari : 

1.   Dana Bagi Hasil yang bersumber dari penerimaan pajak ; 

a.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): 

     Dana bagi hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh        

persen) untuk daerah dengan rincian sebagai berikut : 

         1) 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang      

bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi. 
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         2) 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah    

Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening  Kas Umum 

Daerah Kabupaten/Kota. 

         3)   9%  (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. Sisanya 10% (sepuluh 

persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh 

Daerah dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran 

berjalan. 

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

    Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB ini adalah sebesar 80% (delapan 

puluh persen) dengan rincian sebagai berikut : 

          1) 16% (enam belas persen) untuk daerah Provinsi yang besangkutan    dan 

disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi 

           2)   64% (enam puluh persen) untuk daerah Kabupaten/Kota.Dan 20% (dua 

puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi 

yang sama besar untuk seluruh Kabupaten/Kota. 

c.   Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 

dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi 

dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk Kabupaten/Kota dan 40% (empat 

puluh persen) untuk Provinsi. 

2.   Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam : 

a.   Kehutanan; 



24 
 

       Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha 

Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari 

wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh 

persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. 

b.   Pertambangan umum; 

       Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap 

(landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang 

dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% 

(dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk 

Daerah. 

c.   Perikanan; 

      Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari 

penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil 

perikanan. Penerimaan yang diterima secara Nasional ini dibagikan dengan 

imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh 

persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota. 

d.   Pertambangan minyak bumi; 

       Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah 

yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% 

(delapan puluh empat setengah persen). 
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      Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil yang 

berasal dari pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi 0,5% 

digunakan untuk menunjang pemenuhan sarana pendidikan dasar. 

2.1.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 

            Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan 

bahwa Dana Alokasi Umum yaitu : 

      "Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi". 

      DAU merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar 

daerah melalui penerapan yang mempertimbangakan kebutuhan dan potensi 

daerahnya. Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai 

kapasitas fiskal rendah dimana daerah tersebut belum mampu maksimalkan 

PADnya dikarenakan sumber daya yang dimiliki di masing-masing daerah 

berbeda. Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan 

mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi 

ketidakseimbangan fiskal antar daerah. 

      Dalam UU No. 33 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa, proporsi DAU antar 

provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU diprioritas penggunaannya untuk mendanai 

gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan 

pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka 

peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat, 
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pelayanan dasar masyarakat disini antara lain adalah penyediaan layanan 

kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, penyediaan infrastruktur, 

pengentasan masyarakat dari kemiskinan. 

      DAU yang merupakan general purpose grant atau block grants 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 dasar dihitung 

berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah 

merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan 

dasar umum. (Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran, 2014) 

      DAU yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari 

anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk Provinsi dan 90% 

untuk Kabupaten/Kota. (M.Suparmoko, 2007) 

      DAU tidak terdapat batasan mengenai bagaimana dana tersebut dibelanjakan, 

sehingga daerah dapat leluasa memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan yang 

diinginkan seperti, DAU yang ditransfer ke daerah lebih banyak digunakan untuk 

kepentingan belanja pegawai. Akibatnya untuk pembangunan infrastruktur cenderung 

di nomor duakan (Makruf, 2011). Adapun cara menghitung DAU menurut 

ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2004) : 

    a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 

penerimaan dalam negri yang ditetapkan dalam APBN. 
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    b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk 

Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana 

Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas. 

    c.  Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu 

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan. 

    d. Porsi Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagaimana dimaksud diatas 

merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. 

           Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditunjukan untuk Kabupaten dan 

Kota, maka setiap Kabupaten dan Kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan 

hasil perhitugan, sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2004 Pasal 40 yaitu :  

    1. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas 

celah fiskal dan alokasi dasar. 

    2. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara 

kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. 

    3. Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diukur dengan 

menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan 

Kontruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan 

manusia.  

         Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tetang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu 

daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan 
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Fiscal Gap , dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan 

daerah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan 

daerah yang ada.  

          DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang 

dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah 

melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi 

daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) 

suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah. 

          DAU bersifat "Block Grants" yang berarti penggunaannya diserahkan 

kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU 

dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

          DAU merupakan dana hibah murni (grants) yang kewenangan 

penggunaannya diserahkan penuh kepada Pemerintah daerah penerima. DAU 

merupakan sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang 

dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah 

melalui penerapan yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerahnya. 

         DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri 

yang ditetapkan APBN. Kemudian, dari 25% tersebut dibagi lagi menjadi 90% 

untuk DAU bagi daerah Kabupaten/Kota dan 10% untuk DAU bagi daerah 

Provinsi. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya. DAU berperan 

sebagai transfer yang bersifat Block grants . Artinya, besarnya DAU ditentukan 

oleh suatu formula khusus, yaitu: 
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       a.  DAU untuk Provinsi: 

            DAU = jumlah DAU untuk Provinsi X (bobot Provinsi yang bersangkutan  

: Jumlah bobot seluruh Provinsi) 

       b.  DAU untuk daerah Kabupaten/Kota: 

              DAU = jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota X (bobot Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan : Jumlah bobot seluruh Kabupaten/Kota). 

2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 

            Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang   

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bahwa dana 

alokasi khusus adalah: 

      "Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan Daerah dan sesuai dengan perioritas nasional". 

      Dana alokasi khusus yang selanjutnya disebutkan DAK dimaksudkan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan 

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai 

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum 

mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan 

daerah. Yang dimaksud dengan layanan dasar publik atau masyarakat antara lain 

adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, 

pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dan yang dimaksud dengan daerah 

tertentu pada kegiatan-kegiatan khusus yaitu daerah yang memenuhi kriteria yang 

ditetapkan setiap tahunnya untuk mendapatkan DAK. Dengan demikian tidak 

semua daerah mendapatkan DAK. 
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      Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

dijelaskan bahwa, penerapan kriteria DAK meliputi kriteria umum, Kriteria 

khusus dan kriteria teknis, kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan 

peraturan perundang-undangan dari karakteristik daerah. Sedangkan kriteria 

teknis ditetapkan oleh kementrian negara atau departemen teknis. Kriteria khusus 

ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dari 

karakteristik daerah. Contoh dari karakteristik daerah antara lain daerah tertinggal 

atau terpencil. 

      DAK ini tidak dapat digunakan untuk menandai adminisrasi kegiatan, 

penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas, seperti 

pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan 

kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan diatas. 

2.1.5  Pertumbuhan Ekonomi 

          Pertumbuhan Ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang 

dan jasa dalam kegiatan Ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 

mengandung arti  yang lebih luas dan mencangkup perubahan pada tata susunan 

ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan  merupakan proses 

transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, 

yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan 

ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Sumitro djojohadikusumo, 1994). 

Menurut Ardy (2008) tentang pengertian pertumbuhan ekonomi adalah : 
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"Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu Negara dalam 

menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah 

yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana 

berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang". 

Menurut Todaro (2008) tentang pengertian pertumbuhan ekonomi adalah : 

"Pertumbuhan Ekonomi (economic growth) adalah kenaikan kapasitas dalam 

jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai 

barang ekonomi kepada penduduknya". 

 Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat 

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. (Sadono, 2010). 

 Pressman (2000) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan 

dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. 

Dari kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena 

seperti yang ditunjukan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang 

menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan 

pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan 

produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang 

produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri 

manufaktur). 

 Todaro (2008) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam 

pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah : 

 1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru 

yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya 

manusia. 
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 2. Pertumbuhan penduduk, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama 

dalam menangani pekejaan-pekerjaan. 

 3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam 

menangani pekerjaan-pekerjaan. 

 Pertumbuhan ekonomi menjelaskan atau mengukur prestasi dari 

perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya 

pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di 

suatu Negara, seperti pertambahan jumlah dan produk barang industri, 

pertambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi 

kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya. 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi adanya peningkatan 

kesejahteraan suatu bangsa. Namun pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi dengan 

pelestarian fungsi lingkungan akan menyebabkan bangsa yang bersangkutan 

mengalami kemacetan pertumbuhan di kemudian hari. Dengan kata lain 

pertimbangan yang mengaitkan kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan 

memasukan wawasan lingkungan akan dapat menjamin adanya pembangunan 

yang bekelanjutan, untuk itu salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah 

menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan, baik di tingkat nasional 

maupun tingkat regional. 

 Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan 

pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan dengan masyarakat,untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah 
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tersebut. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas 

dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan 

kesejahteraan (Kuncoro 2004). 

2.1.5.1  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

             Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu 

indikator yang disebut dengan Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut 

definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu 

wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah diperoleh dari kenaikan output PDRB yang mencerminkan kenaikan 

produksi barang dan jasa di suatu wilayah (Mochammad ardi, 2006). Menurut 

konsep teori ekonomi untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan 

pada suatu negara atau nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) (Yuliana, 

2014). 

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2010), PDRB atau yang lebih dikenal 

dengan istilah Pendapatan Regional, merupaka data statistik yang merupakan nilai 

tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik 

Regional Bruto dapat diartikan ke dalam tiga pengertian, yaitu:  

 a. Pendekatan produksi (Product Approach) 

     PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau regional pada suatu 

waktu tertentu, biasanya 1 (satu) tahun. 

 b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 
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     PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang ikut di dalam proses produksi di suatu wilayah atau regional pada 

jangka waktu tertentu (1 tahun). 

 c. Pendekatan Pengeluaran (Expemditure Approach) 

           PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga 

termasuk lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi 

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok 

(inventori) dan ekspor neto di suatu wilayah. 

 

2.1.5.2 Cara Penyajian PDRB 

       Menurut BPS 2010, PDRB dapat dihitung dalam 2 (dua) cara yaitu atas dasar 

harga berlaku dan atas harga konstan. 

a.   PDRB atas dasar harga berlaku 

      PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB dinilai 

atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai 

produksi dan biaya antara penilaian komponen nilai tambah dan komponen 

pengeluaran PDRB. 

 

b.    PDRB atas dasar harga konstan 

       PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa 

tersebut yang dihitung dengan menggunakan harga suatu tahun tertentu 

(tahun dasar). Karena setiap tahun dinilai semata-mata karena perkembangan 

produksi riil bukan disebabkan kenaikan harga. 
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2.1.5.3  Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

      Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, tersediannya usahawan 

yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern 

adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

beberapa faktor yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber 

penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Samuelson, 2004): 

1)   Sumber daya manusia 

       Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan   

angkatan kerja . Banyak ekonom meyakini bahwa kualitas input tenaga kerja 

yaitu keterampilan, pengetahuan dan disiplin angkatan kerja adalah satu-

satunya unsur penting dari pertumbuhan ekonomi. 

2)   Sumber daya alam  

       Sumber-sumber daya yang penting ini adalah tanah yang baik untuk ditanami, 

minyak dan gas, hutan, air dan mineral. Namun sumber daya alam saja tidak 

menjamin keberhasilan proses pertumbuhan ekonomi, apabila tidak didukung 

oleh kemampuan sumber daya manusiannya. 

3)    Pembentukan modal  

       Sumber daya modal dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam dan 

meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang 

modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan 

ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatan produktivitas. 

4)   Perubahan teknologi dan inovasi  

      Kemajuan teknologi telah menjadi unsur vital keempat dari pertumbuhan 

standar hidup yang pesat. Dalam sejarah, pertumbuhan sama sekali bukan 

merupakan proses peniruan sederhana. Perubahan teknologi menunjukan 

perubahan proses produksi atau pengenalan produk atau jasa baru. 
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2.1.6 Penelitian Sebelumnya 

  Beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara dan 

perimbangan dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi cukup banyak 

yang meneliti, Adapun yang meneliti tentang pengaruh dana perimbangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa dana perimbangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Taaha, 

Nursini dan Agussalim, 2010). Dan hasil penelitian selanjutnya mengenai 

pengaruh dana alokasi umum dan belanja langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi diKota Manado menyatakan bahwa pengaruh variabel dana alokasi 

umum dan belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara gabung tidak 

memiliki pengaruh diKota Manado. (Meilen Greri, Amran Naukoko, Patrick 

Wauran, 2014). 

      Adapun yang mendasari studi dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus 

perhatian yang dilakukan terhadap daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 

dan juga pada penelitian sebelumnya belum banyak yang meneliti tentang Dana 

Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kemudian penggunaan data panel 

dengan periode 3 tahun, penelitian dapat diketahui perkembangan yang terjadi 

dimasing-masing daerah yang ada di Jawa Barat terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor dana perimbangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi diantarannya dapat dijelaskan pada penelitian terdahulu 

sebagai berikut : 

1.  Penelitian mengenai Taaha, Nursini, dan Agussalim (2010) yang meneliti 

tentang pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
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Provinsi Sulawesi Tengah, menyimpulkan bahwa dana perimbangan 

dialokasikan pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi penelitian pada dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan 

DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2.  Penelitian selanjutnya Meilen Greri, Amran Naukoko, Patrick Wauran, 

(2014), mengenai pengaruh dana alokasi umum dan belanja langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado menyatakan bahwa 

pengaruh variabel dana alokasi umum dan belanja Langsung terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi secara gabung tidak memiliki pengaruh diKota 

Manado.  

3. Penelitian Anggraeni (2012) yang meneliti Pengaruh Dana Transfer 

Pemerintah Pusat terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa dana perimbangan yang berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi hanya DAU sedangkan DBH dan 

DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4.   Penelitian Mochamad Rizky (2009), tentang pendapatan asli daerah (PAD), 

dana perimbangan, investasi swasta, tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di era desentralisasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menyatakan 

variabel pendapatan asli daerah dan tenaga kerja secara signifikan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan dana 

perimbangan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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5.   Penelitian selanjutnya Sonia Sukmawati (2013) Pengaruh Dana Perimbangan 

dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat 

menyatakan bahwa Dana perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa barat: 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

 

No Nama, Tahun Judul Hasil Penelitian 

1 Taaha, Nursini, 

dan Agussalim 

(2010) 

Pengaruh Dana 

Perimbangan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Sulawesi 

Tengah 

Dana perimbangan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

3 Anggraeni (2012) Pengaruh Dana 

Transfer Pemerintah 

Pusat terhadap 

pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Selatan 

Dana perimbangan 

yang berpengaruh 

positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

hanya DAU sedangkan 

DBH dan DAK 

berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

 

4 Mochamad 

Rizky, (2009) 

pendapatan asli daerah 

(PAD), dana 

perimbangan, investasi 

swasta, tenaga kerja 

terhadap pertumbuhan 

Variabel pendapatan 

asli daerah dan tenaga 

kerja secara signifikan 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi 
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ekonomi di era 

desentralisasi di 

Kabupaten/Kota diJawa 

Tengah 

daerah sedangkan dana 

perimbangan dan 

investasi swasta tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah 

5 Sonia Sukmawati     

(2013) 

Pengaruh Dana 

Perimbangan dan 

Belanja Modal terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

di Jawa Barat 

Dana perimbangan dan 

Belanja Modal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di Jawa barat 

 

 

2.2  Kerangka Pemikiran 

       Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Undang-

Undang Nomor 33 tahun 2004). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk 

membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat dan antar pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan). 

      Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat 
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bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Adapun untuk menilai 

prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahan dari satu 

periode ke periode lainnya adalah : (1) pendapatan nasional, (2) penggunaan 

tenaga kerja dan pengangguran, (3) tingkat perubahan harga-harga, (4) neraca 

perdagangan dan neraca pembayaran (Sadono, 2010). 

    Dana perimbangan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

investasi swasta. Investasi swasta merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk 

membeli  barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan 

untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam 

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa 

yang akan datang (Sadono, 2010). 

       Pemerintah sebagai fondasi dalam suatu negara tentunya harus 

memperhatikan keadaan dari rakyatnya. Salah satunya tentu pengeluaran 

pemeritah yang bersifat untuk pelayanan publik yang perlu diperhatikan, karena 

dengan semakin besar kontribusi pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kepada publik semakin besar pula manfaat yang bisa didapatkan dari kontribusi 

tersebut karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting 

tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara/ daerah 

yang mana menggambarkan telah terjadinya peningkatan barang dan jasa yang 

dihasilkan sebagai syarat yang diperlukan bagi suatu proses pembangunan. 

(Suparmoko, 2007). 

       Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan fenomena yang ditemukan yang 

mana memberikan kesimpulan adanya pengaruh dana perimbangan dan terhadap 
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pertumbuhan ekonomi, maka penulis membuat paradigma penelitian ini sebagai 

berikut : 

 

 

      Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi 

                                                                                       

Gambar 2.2 

  Paradigma Penelitian  

 

       Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi 

sebagai subjek utama dan juga sebagai variabel dependen penelitian. Sedangkan 

variabel lainnya sebagai variabel independen yaitu dana perimbangan.  

2.2.1 Hubungan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

         Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa transfer 

pemerintah pusat tidak lain adalah dana perimbangan. Dana perimbangan 

merupakan salah satu sumber dari pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah 

yang betujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah pengembangan ekonomi. 

      Pemerintah pusat memberikan bantuan atau subsidi yang besar kepada 

pemerintah daerah oleh karena itu bantuan pemerintah pusat bersama dengan 

pengeluaran lainnya memainkan peranan yang penting dalam mencapai 

keseimbangan pembangunan daerah. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah pusat 

termasuk pengeluaran transfer dan investasi langsung cenderung menolong 

mengurangi kesenjangan regional dan demikian mencapai keseimbangan 

pembangunan regional (Suparmoko, 2007). 
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     Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) , ketiga indikator tersebut berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta, kegiatan investasi 

swasta akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan 

ketersediaan kapasitas produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, 

tumbuhnya ekonomi suatu daerah jika dapat menciptakan kesempatan kerja dan 

meningkatkan pendapatan perkapita (Sidik, 2004).  Hubungan Dana Perimbangan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi telah diteliti sebelumnya oleh Taaha, Nursini, 

dan Agussalim (2010). 

2.3  Hipotesis Penelitian 

       Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

H0  :  Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2008-2012 

Ha : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2008-2012 


