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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Otonomi Daerah 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 

ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa : 

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.” 

 

Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 

pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa : 

“Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.” 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah 

dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa 

mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah 

pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi 

masyarakat. 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh 

mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya 
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terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah 

tersebut, yaitu: 

a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 

c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 

(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

Untuk mencapai tujuan agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera 

baik secara regional maupun nasional, sebagai langkah awal perlu meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas, dan melakukan perubahan yang struktural untuk 

memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. 

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam mewujudkan kebijakan 

tersebut adalah sebagai berikut (Sumodiningrat, 1999) : 

a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, yang 

paling mendasar adalah akses pada dana. 

b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. 

c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka kualitas 

sumber daya manusia, disertai dengan upaya peningkatan gizi. 

d. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri 

rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang 

menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat harus menjadi tulang 

punggung industri nasional. 
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e. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri 

sebagai cikal bakal wirausaha baru yang nantinya berkembang menjadi 

wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. 

f. Pemerataan pembangunan antar daerah. Ekonomi rakyat tersebut tersebar 

diseluruh penjuru tanah air, oleh karena itu pemerataan pembangunan daerah 

diharapkan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat. 

 

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah Berorientasi Pada Kepentingan Publik 

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat 

dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen 

pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan 

kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. 

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 

1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen 

keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan 

budgeting reform atau reformasi anggaran. 

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget 

ke performance budget.Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang 

memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran 

tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan baru yang sering 

dikenal dengan pendekatan new public management. 
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2.1.2.1 Anggaran Tradisional 

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak 

digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam 

pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas 

pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang bersifat 

line-item. Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut 

adalah: (c) cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) 

menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-

ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk 

setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam 

memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak 

tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat 

digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan 

anggaran. 

Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya 

perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan 

efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran 

tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, 

sering kali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang 

pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya 

kurang penting untuk dilaksanakan. 
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Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan jika dilihat dari berbagai sudut 

pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara 

lain yaitu : 

a. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan 

rencana pembangunan jangka panjang. 

b. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak 

pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. 

c. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan 

anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat 

kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi 

dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan 

tercapai. 

d. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara 

keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, 

overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. 

e. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran 

modal/investasi. 

f. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya 

terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat 

mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi). 

g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak 

memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya 

adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. 
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h. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme 

pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan 

revisi anggaran dan ‟manipulasi anggaran.‟ 

i. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang 

menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan 

tindakan. 

2.1.2.2 Era New Public Management (NPM) 

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya 

era new public management telah mendorong usaha untuk mengembangkan 

pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. 

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran 

sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), 

zero based budgeting (ZBB), dan planning, programming, and budgeting system 

(PPBS). Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung 

memilikikarak-teristik umum sebagai berikut: 

 Komprehensif/komparatif 

 Terintegrasi dan lintas departemen  

 Proses pengambilan keputusan yang rasional 

 Berjangka panjang 

 Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas 

 Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost) 

 Berorientasi input, output, dan outcome (value for money), bukan sekedar 

input. 
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 Adanya pengawasan kinerja. 

Tabel 2.1. menyajikan perbedaan mendasar antara anggaran tradisional 

dengananggaran era new public management. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Anggaran Tradisional VS Anggaran 

Dengan Pendekatan NPM 

ANGGARAN TRADISIONAL NEW PUBLIC MANAGEMENT 

Sentralistis Desentralisasi &devolved management 

Berorientasi pada input Berorientasi pada input, output, dan 

outcome (value for money) 

Tidak terkait dengan perencanaan 

jangka panjang 

Utuh dan komprehensif dengan 

perencanaan jangka panjang 

Line-item dan incrementalism Berdasarkan sasaran dan target kinerja 

Batasan departemen yang kaku 

(rigid department) 

Lintas departemen 

(cross department) 

Menggunakan aturan klasik: 

Vote accounting 

Zero-Base Budgeting, Planning 

Programming Budgeting System 

Prinsip anggaran bruto Sistematik dan rasional 

Bersifat tahunan Bottom-up budgeting 

Sumber Data : Artikel OTDA – Th. I – 4 – Juni 2002 

Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat 

lineitem dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya 

mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya 

tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan 

dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. 

Dengan basis seperti ini, APBD masih terlalu berat menahan arahan, 

batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Hal tersebut 

menunjukkan terlalu dominannya peranan pemerintah pusat terhadap pemerintah 

daerah. Besarnya dominasi ini seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa 

pemerintah daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. 
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Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan 

pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. 

Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 

publik,yang berarti harus berorientsi pada kepentingan publik. Merupakan 

kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata 

dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau 

kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. 

Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat 

kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan 

aspirasi dan kepentingan daerah. Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah 

harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah 

(anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk 

mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: 

a)  Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti 

bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas 

mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan 

mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama 

dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan 

dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. 
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b)  Value for Money 

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses 

penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan 

dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas 

tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa 

penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan 

output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa 

penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan 

kepentingan publik. 

Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan 

untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance.Value 

formoney tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah 

dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana public 

(public money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan 

sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut 

dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. 

c)  Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik 

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang 

memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk 

korupsi dapat diminimalkan. 
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d)  Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-

kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh 

DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 

akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah 

daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang 

bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. 

e)  Pengendalian 

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu 

dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu 

perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan 

pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab 

timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan. 

2.1.3 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Perubahan dalam bentuk hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah telah melahirkan 

berbagai persepsi. Sementara pihak meragukan kemampuan daerah, baik dari segi 

kesiapan sumber daya manusia maupun perangkat pendukungnya, sementara yang 

lain berpandangan bahwa saat pemerintah daerah bisa menunjukan 

kemampuannya sebagai pelayan masyarakat dengan lebih baik dibanding 

sebelumnya. Akses lain adalah keterbukaan atas informasi yang semakin luas 



26 
 

 

sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat diamati oleh 

masyarakat, terutama melalui peran media masa dan LSM (Halim, 2004). 

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah 

menyediakan barang publik yang pembiayaannya melalui berbagai sumber, 

khususnya pajak. Dengan kondisi kemampuan keuangan antar daerah berbeda, 

maka adanya sistem keuangan negara yang dapat menjamin kelancaran 

pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh. Alokasi tugas tersebut 

membawa konsekuensi pada perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, 

terkait dengan kenyataan pada derajat otonomi yang tinggi (Suparmoko, 2002) 

Berhubungan dengan pembiayaan pemerintahan di daerah, maka perlu 

diketahui pendapatan yang pasti agar ada kepastian mengenai pelaksanaan dan 

keinginan kegiatan pemerintahan di daerah. Perimbangan keuangan ini merupakan 

suatu sistem pembiayaan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup 

pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga merupakan 

pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan 

dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan 

kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelengaraan 

kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 

Melalui dana perimbangan, pemerintah daerah akan memperoleh alokasi 

dana besar sebagai konsekuensi otonomi daerah. Tugas-tugas yang selama ini 

secara sentralistik menjadi tugas pemerintah pusat kini menjadi tugas pemerintah 

daerah. Oleh karena itu pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut harus 
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juga dialokasikan ke daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan tersebut. 

Artinya pemerintah daerah harus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan. 

Menurut UU No. 25 tahun 1999 pasal 6 dinyatakan bahwa dana 

perimbangan terdiri dari : (1) bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan 

bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), 

penerimaan dari sumber daya alam; (2) dana alokasi umum (DAU), dan (3) dana 

alokasi khusus (DAK). 

2.1.4 Desentralisasi 

 Selama puluhan tahun Indonesia mengalami masa-masa pemerintahan 

yang sifatnya sentralistik dimana segala bentuk kewenangan pemerintah mulai 

dari pusat sampai daerah betul-betul ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal 

tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakmerataan pembangunan di 

negeri ini. Reformasi menjadi puncak klimaks keinginan masyarakat yang selama 

puluhan tahun terbelenggu dalam kebijakan sentralistik yang cenderung otokratik, 

tertutup dan diragukan akuntabilitasnya. Namun setelah terjadinya reformasi 

mulailah muncul sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan 

kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pembangunan dan 

modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma di 

berbagai bidang kehidupan. Akibat dari reformasi tersebut pemerintah 

mengeluarkan dua undang-undang yang sangat penting artinya dalam sistem 

pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara 

pemerintahan pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). 
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Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar 

Pemerintah pusat dan Daerah secara langsung akan segera memberikan angin 

segar bagi pengembangan otonomi daerah. Kedua UU ini telah melahirkan 

perubahan yang fundamental terhadap pola hubungan antara pemerintahan dan 

keuangan pusat kepada daerah.Misi utama kedua undang-undang tersebut menjadi 

sebuah proyek reformasi sistem pemerintahan yang kita kenal dengan 

desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan 

beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. 

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa desentralisasi adalah 

penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut (Litvack, 1999) desentralisasi 

adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kompleksnya suatu Negara 

dapat dilihat dari jumlah penduduk dan luasnya wilayah .Semakin besar suatu 

negara (dilihat dari penduduk dan luas wilayah) maka biasanya semakin heterogen 

bentuk pemerintahannya, Hal tersebut tercermin dari adanya tingkatan pemerintah 

daerah. Desentralisasi adalah cara untuk melakukan penyesuaian tata kelola 

pemerintahan dimana dilakukan distribusi fungsi pengambilan keputusan dan 

kontrol. Secara garis besar, dalam rangka melihat dampak atau kaitannya dengan 

layanan publik, desentralisasi bisa dibedakan atas 3 jenis yaitu : 
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a. Desentralisasi politik, merupakan pelimpahan kewenangan yang lebih besar 

menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan politik, termasuk 

penetapan  berbagai peraturan, pemilihan kepala daerah, dan kewenangan 

perpolitikan lainnya yang sesuai dengan kultur serta budaya politik yang 

ada.  

b. Desentralisasi administrasi, merupakan redistribusi kewenangan, 

tanggungjawab dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan. 

Kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik di setiap 

tingkat merupakan syarat agar hal ini bisa efektif. 

c. Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan menggali sumber-sumber 

pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih 

tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.  

Ketiga jenis desentralisasi yang disebutkan sebelumnya satu sama lain 

sangatlah berkaitan. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika melakukan evaluasi 

terhadap salah satu komponen desentralisasi. Dalam mengevaluasi desentralisasi 

administrasi tentu akan sangat berkaitan erat dengan komponen desentralisasi 

politik, dimana peraturan administrasi suatu daerah akan sangat berhubungan 

dengan peraturan daerah yang tercipta akibat adanya desentralisasi politik suatu 

daerah. Kemudian, desentralisasi fiskal menjadi bagian yang melengkapi 

desentralisasi administrasi dalam hal implementasi kebijakan keuangan terutama 

pendapatan suatu daerah. 
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Pelaksanaan desentralisasi fiskal tidaklah akan membawa dampak negatif 

terhadap konsep negara kesatuan yang dianut di Indonesia dikarenakan kekuasaan 

pemerintahan tertinggi tetap ada pada tangan pemerintah pusat dan pemerintah 

pusat berwenang untuk mengatur semua daerah yang ada. Akan tetapi sebaliknya 

jika pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat diselenggarakan dan dikelola dengan 

baik oleh suatu daerah otonom, maka akan membawa dampak yang baik dari 

daerah itu yaitu akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terselenggaranya 

semua urusan pemerintahan daerah dengan baik. Menurut Simanjuntak (2001) 

terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang 

terdesentralisai, yaitu : (1) Representasi demokrasi, umtuk memastikan hak 

seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang 

akan mem-pengaruhi daerah atau wilayah (2) Tidak dapat dipraktekkannya 

pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada 

pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua 

pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar 

seperti Indonesia (3) Pengetahuan lokal (lokal knowledge), mereka yang berada 

pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai 

kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada 

bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di 

antara populasi dan pem-buat kebijakan pada tingkat lokal. 

2.1.4.1Otonomi Daerah dan Sistem Desentralisasi 

Otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, adalah hak 

masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, serta 
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mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelengaraan otonomi 

dimaksudkan agar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan 

prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan 

peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka system 

yang dianut daerah adalah sistem desentralisasi. 

Tujuan otonomi daerah menurut Smith dalam analisa CSIS yang 

dikemukakan oleh Syarif Hidayat (Yulianti, 2000) dibedakan dari dua sisi 

kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari 

kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidkan politik,pelatihan 

kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi 

sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan 

pemerintah daerah ada tiga yaitu : 

a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality artinya melalui 

otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau 

daerah. 

b. Untuk menciptakan local accountability artinya dengan otonomi daerah akan 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak 

masyarakat. 

c. Untuk mewujudkan local responsiveness artinya dengan otonomi daerah 

diharapkan akan mempermudah antisipasi berbagai masalah yang muncul dan 

sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah. 
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Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 

pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan 

pembangunan dan hasil–hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan potensi 

pembangunan daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan 

bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, 

mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan 

memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Sedangkan desentralisasi 

menurut UU No 22 Tahun 1999 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik 

Indonesia. Agar daerah otonom tersebut mampu mengurus dan mengatur rumah 

tangga yang telah diserahkan, maka daerah harus memiliki bermacam–macam 

kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi, dan lain sebagainya. 

Menurut Pontjowinoto (1991) menyatakan bahwa keberhasilan 

kebijakan desentralisasi pada negara sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh 

faktor–faktor politik, ekonomi dan budaya seperti : 

a. Sampai berapa jauh pimpinan politik pusat dan birokrasi mendukung 

desentralisasi dan organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung jawab. 

b. Sampai berapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang ada mendorong 

terciptanya desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan. 

c. Kebijakan dan program yang dirancang dengan memadai untuk mendorong 

desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan. 
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d. Sampai seberapa jauh tersedianya sumber daya keuangan, manusia dan 

prasarana fisik yang memadai bagi organisasi yang mendapatkan pelimpahan 

tanggung jawab. 

Keempat faktor tersebut mempunyai derajat kepentingan yang sama dan 

dalam banyak hal sangat relevan dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia. Atas 

desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan semakin beratnya beban pusat 

untuk mengatasi sendiri tantangan pembangunan yang semakin komplek, timbul 

kesadaran baru bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus lebih demokratis, 

mendorong partisipasi, kemajuan dan kemandirian daerah. Secara konseptual hal 

itu tercermin dari kemauan pusat untuk menempatkan daerah kabupaten dan kota 

dengan kewenang yang luas (Turtiantoro, 2000 ). 

2.1.5 Kemandirian Daerah 

Dari segi bahasa, kemandirian daerah itu berasal dari kata mandiri yang 

artinya tidak bergantung, tapi berdiri sendiri dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab dalam mensejahterakan dirinya. Pengertian kemandirian daerah 

tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) yaitu : “Pemerintah daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan”. Berdasarkan UU No.32 

Tahun 2004 tersebut, jelas bahwa kota/kabupaten diberikan secara luas, nyata dan 

bertanggung jawab untuk mengatur dan memperluas daerahnya sendiri menurut 

asas otonomi tanpa bergantung kepada daerah lain. 
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Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah 

(Halim, 2002). Kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang 

sangat pentingdari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo 

(1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah : 

a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat 

dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil–hasil 

pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber 

daya serta potensi yang tersedia di daerah. 

b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran 

penghambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah 

yang memiliki informasi lebih lengkap. 

Dari hal tersebut diatas kemandirian fiskal daerah menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain–lain. Karena itu otonomi daerah dan 

pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal 

yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat 

independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali 

sumber–sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto,1997). 

Sementara itu Sidik (2004) menyatakan bahwa desentralisasi memiliki 

peran yang strategis sebagai salah satu piranti kebijakan fiscal pemerintah, yang 

ditujukan untuk (1) menyelaraskan dengan kebijakan ketahananfiskal yang 
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berkesinambungan dalam konteks kebijakan ekonomi makro, (2) memperkecil 

ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, (3) mengoreksi 

ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan, (4) meningkatkan 

akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja 

pemerintah daerah, (5) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta 

(6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilankeputusan di sektor 

publik. 

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah 

desentralisasi fiskal daerah (otonomi fiskal).Pengertian otonomi fiskal daerah 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Karena itu pemerintah daerah 

secara financial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan 

sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997, 42). Realitas 

hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai 

dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat 

jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan 

total subsidi yang didrop dari pusat. Indlikator desentralisasi fiskal adalah rasio 

antara PAD dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 1997). 

Dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar kemandirian fiskal 

suatu daerah digunakan ukuran derajat kemandirian fiskal daerah/derajat otonomi 

fiskal daerah (DKFD/DOFD) yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan 

APBD pada tahun yang sama, tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat 

(Radianto,1997). 
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2.1.6 Penerimaan Daerah 

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, proses pengelolaan anggaran 

memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan 

pemerintah daerah, baik secara ekonomis maupun politis. Setiap daerah memiliki 

masalah proporsi kebijakan keuangan yang berbeda, dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor seperti kemampuan keuangan daerah, struktur sosial dan ekonomi 

penduduk, budaya, politis dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat (Halim, 

2004) 

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan 

pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak 

membutuhkan biaya (Kaho, 1997:61; Suparmoko, 2002:16). Sehubungan dengan 

posisi keuangan ini, ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat 

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan melaksanakan pembangunan. 

Sumber-sumber peneriman di dalam APBD terdiri dari lima komponen 

besar, yaitu : PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan/bantuan 

pemerintah pusat, pinjaman daerah; dan sisa lebih tahun sebelumnya. PAD terdiri 

dari : Peneriman pajak daerah; retribusi daerah; bagian laba dari perusahaan atau 

BUMD; dan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain mencakup : penerimaan 

dari hasil penjualan barang bekas dan sisa; bunga simpanan di bank; dan 

sebagainya (Nazara, 1997,20). Menurut pasal 79 UU No 22 tahun 1999 tentang 

Pernerintahan Daerah, sumber pandapatan daerah terdiri atas : 
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1. Pendapatan asli daerah, yaitu : 

1) Hasil pajak daerah; 

2) Hasil retribusi daerah; 

3) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; dan 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

2. Dana perimbangan; 

3. Pinjaman daerah; dan 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2.1.6.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

PAD menurut UU No 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-

undangan. Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-

sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai 

dengan potensi masing-masing. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang 

menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 

menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan 

kegiatan impor/ekspor. Salah satu contoh peraturan tersebut adalah peraturan 

daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-

objek yang telah dikenakan pajak oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga 

menyebabkan menurunnya daya saing daerah. 
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Pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan 

sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka 

ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. PAD mempunyai peranan yang 

strategis di dalam keuangan bagi suatu daerah karena sumber pendapatan daerah 

merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu, para ahli 

sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu 

daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, 

yang didasarkan pada UU No. 32/2004 terdiri dari 4 bagian, yaitu “hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. 

1. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terbesar dan merupakan sumber dari pendapatan daerah. 

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah 

memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. 

Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat menggali 

mencari sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak yang 

dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

“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.” 
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2. Retribusi Daerah 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : 

“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.” 

 

3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan  

Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 

yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil 

perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan 

seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam 

rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah 

dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk 

menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau 

laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah 

dari usaha yang dilakukannya. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daearah di luar penerimaan 

yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha 

yang telah diuraikan di atas.Rekening ini disediakan untuk 

mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. 
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Dalam penelitian ini, pendapatan asli daerah diukur dari total pendapatan 

daerah yang dihasilkan pemerintah daerah. Total pendapatan daerah terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan 

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. 

2.1.6.2 Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33/2004). Otonomi daerah hingga saat ini 

masih memberikan berbagai permasalahan.Kondisi geografis dan kekayaan alam 

yang beragam, defferesial potensi daerah, yang menciptakan perbedaan 

kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut 

fiscal gap (celah fiskal). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, 

proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan 

penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan 

kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004). 

Menurut Halim (2002) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi 

Keuangan Daerah” dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang 

bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.  
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Pemerintah pusat dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, mengalokasikan 

sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu: 

1. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

Dana Bagi Hasil bersumber dari : 

a. Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Negeri dan PPh Pasal 21. 

b. Sumber Daya Alam, seperti : kehutanan, pertambangan umum, 

perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, 

dan pertambangan panas bumi. 

2. Dana Alokasi Umum (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. 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  
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Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui 

dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam 

membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dan dengan melihat 

kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi. Menurut Undang-Undang 

Nomor 25/1999 dalam Mardiasmo (2004), dana perimbangan dari pemerintah 

pusat terdiri dari bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, 

DAU dan DAK. Dari ketiga alokasi dana tersebut DAU merupakan alokasi 

terbesar. Klasifikasi dana perimbangan berdasarkan Permendagri 13/2006, terdiri 

atas : “Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.” Jenis dana 

bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan 

bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas pendapatan 

dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan 

menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.  

Dalam penelitian ini, dana perimbangan diukur dari total dana 

perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan non pajak, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus yang diterima pemeirintah daerah sebagai sumber 

dana dari transfer pemerintah pusat. 

2.1.6.3 Investasi Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 52 Tahun 2012 

menyebutkan bahwa investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah 

dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang 

untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu 
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mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau 

manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi pemerintah daerah 

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat 

lainnya. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola 

investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum 

daerah 

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; 

b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran 

masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, 

yakni  (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat,pendapatan 

nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat 

investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh 

perkembangan teknologi. 

Munurut Mangkoesoebroto (1998) berpendapat bahwa dalam suatu proses 

pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar 

dan persentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Untuk 

dapat memulai pembangunan ekonomi dibutuhkan perencanaan ekonomi. Melalui 
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perencanaan pembangunan berbagai kegiatan dapat diselaraskan dan arah 

pembangunan ekonomi jangka panjang dapat ditentukan. Melalui perencanaan 

dapat juga ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan. 

Dalam perencanaan pembangunan perlu ditetapkan beberapa hal berikut (1) 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, (2) tingkat tabungan dan 

investasi yang perlu diwujudkan, (3) peranan sektor swasta dan pemerintah dalam 

mencapai tujuan tersebut, (4) perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor 

dan wilayah yang perlu dilakukan, dan (5) jumlah pembelanjaan dan sumber 

keuangan yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi 

yang diterapkan (Sukirno,1994). Investasi pemerintah daerah terdiri dari investasi 

badan usaha milik daerah dan investasi badan usaha milik swasta. 

1. Investasi badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan 

dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah 

membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan 

Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan 

kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 

2. Investasi badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang didirikan dan 

dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 

1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta 

adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan 

strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/2000
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/UUD_1945
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Dalam penelitian ini, investasi pemerintah daerah diukur dari total 

investasi badan usaha milik daerah dan investasi badan usaha milik swasta. 

2.1.6.4 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan kondisi perekonomian 

suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai proses kenaikan 

output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu 

proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek 

dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian 

berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau 

perkembangan itu sendiri. 

Sementara itu pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets dalam 

Jhingan (2000), adalah : 

 “Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, 

dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.” 

 

Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan 

barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi 

yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka 

macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan 

efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi 



46 
 

 

sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat 

dimanfaatkan secara tepat. 

Sedangkan menurut Boediono (1999) menyebutkan :  

“Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka 

panjang” 

 Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, 

dan jangka panjang. Jadi, dengan bukan bermaksud „menggurui‟, pertumbuhan 

ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi atau hasil pada saat 

itu.  

Berikut ini adalah indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan ekonomi : 

 Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) 

 Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto) 

Dalam praktek angka, PNB kurang lazim dipakai, yang lebih populer 

dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah,terbatas 

pada negara yang bersangkutan. Sumber Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per 

kapita. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) adalah nilai pasar 

keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan 

jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor 

produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul 

melalui: 
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1. Kenaikan penawaran tenaga kerja 

Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran 

yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, 

tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga 

kerja lama. 

2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia 

Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak 

disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik 

produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang 

bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber 

lain dari pertumbuhan ekonomi. 

3. Kenaikan produktivitas 

Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan 

tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan 

pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. 

Untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka 

harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik 

Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari 

seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB 

menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB 

atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produktivitas-kerja-definisi-dan.html
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menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas 

dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu 

sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS 2003).  

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan 

yakni:  

a. Pendekatan Produksi  

Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah dimana Nilai 

Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangkan nilai output 

yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari 

masing-masing nilai  produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah 

merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipak ai 

oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai 

yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut 

sertanya dalam proses produksi.  

b. Pendekatan pendapatan  

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi 

dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi 

yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung 

neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak 

mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan 

keuntungan) tidak diperhitungkan. berlaku dengan jumlah penduduk 

pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membanding tingkat 

kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB 
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atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat 

juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi 

(BPS, 2003). 

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebagai 

berikut: 

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100% 

g        = Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional 

PDBs = PDB riil tahun sekarang 

PDBk = PDB riil tahun kemarin 

Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut : 

g = {(PDRBs-PDRBk)/PDRBk} x 100% 

g           = Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 

PDRBs = PDRB riil tahun sekarang 

PDRBk = PDRB riil tahun kemarin 

2.1.3.1 Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : 

1) Faktor Sumber Daya Manusia 

2) Faktor Sumber Daya Alam  

3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

4) Faktor Budaya 

5) Faktor Sumber Daya Modal 

Penjelasan dari faktor-faktor pertumbuhan ekonomi diatas adalah sebagai 

berikut : 
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1) Faktor Sumber Daya Manusia 

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga 

dipengaruhi SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting 

dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan 

tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek 

pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan 

proses pembangunan 

2) Faktor Sumber Daya Alam 

Sebagian besar Negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam 

dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber 

daya alam tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, 

apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam 

mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang 

dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, 

kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut. 

3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja 

yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin 

canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas 

serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada 

akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. 
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4) Faktor Budaya 

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan 

ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit 

atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi 

penghambat pembangunan. Budaya dapat mendorong pembangunan 

diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. 

Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya 

sikap anarkis, egois, KKN, dan sebagainya. 

5) Faktor Sumber Daya Modal 

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA  dan 

meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang 

modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pertumbuhan 

ekonomi karena barang-barang juga dapat meningkatkan produktivitas. 

2.1.7 Review Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai pengaruh penerimaan daerah terhadap kemandirian 

daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang digunakan oleh 

penulis sebagai rujukan atau acuan dalam melakukan penelitian ini, ringkasan 

penelitian terdahulu terdiri sebagai berikut : 
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Table 2.2 

Tabel Ringkasan Rieview Penelitian Terdahulu 

No Nama & 

Tahun 

Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil Persamaan dan 

Perbedaan 
1 Kuncoro 

(2007) 

Analisis 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Terhadap 

Kemandirian 

Daerah 

Transfer 

pemerintah 

pusatjumlah 

kendaraan roda 

4, jumlah 

kendaraan roda 

2, dan investasi 

daerah. 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

jumlah transfer 

pemerintah pusat, 

jumlah kendaraan roda 

empat atau lebih, 

jumlah kendaraan roda 

dua dan investasi 

daerah terhadap 

pendapatan asli daerah, 

yang hasilnya variabel-

variabel tersebut 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan 

terhadappendapatan asli 

daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

Persamaannya adalah 

sama-sama memniliti 

variabel transfer 

pusat dan investasi 

daerah terhadap 

kemandirian daerah. 

Sedangkan 

perbedaanya yaitu 

pada penelitian ini 

tidak meneliti 

pengaruh jumlah 

kendaraan roda 4 dan 

roda dua. 

 

 

2 Lugina 

(2012) 

 

Pengaruh Transfer 

Pusat, Pendapatan 

Asli Daerah dan 

Penyertaan Modal 

Terhadap 

Kemandirian 

Daerah 

Transfer pusat, 

pendapatan asli 

daerah, dan 

penyertaan 

modal. 

Hasil penelitianya 

menunjukan bahwa 

hanya pendapatan asli 

daerah yang 

berpengaruh terhadap 

kemandirian daerah. 

Sedangkan transfer 

pemerintah pusat dn 

penyertaan modal tidak 

berpengaruh terhadap 

kemandiriian daerah. 

Persamaannya adalah 

sama-sama meniliti 

variabel yang sama 

yaitu transfer 

pemerintah pusat, 

pendapatan asli 

daerah, dan 

penyertaan modal 

terhadap 

kemandirian daerah. 

Sedangkan 

perbedaanya adalah 

periodepenilitian 

yang digunakan 

berbeda. 

3. Usman 

  (2011) 

 

 

Analisis 

Perkembangan 

Kinerja Keuangan 

Pada  

Pemerintah Daerah 

Kabupaten 

Gorontalo 

Pendapatan asli 

daerah 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

pendapatan asli daerah 

tidak berpengaruh 

terhadap kemandirian 

keuangan di pemerintah 

daerah kabupaten 

gorontalo. 

Persamaannya adalah 

sama-sama menguji 

pendapatan asli 

daerah terhadap 

kemandiriian daerh. 

Sedangkan 

perbedaannya adalah 

dalam penelitiin ini 

menguji 3 variabel 

yaitu pendapatan asli 

daerah, transfer 

pemerintah pusat, 

dan penyertaan 

modal terhadap 

kemandirian daerah. 
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4. Elia (1997) Otonomi 

Keuangan Daerrah 

Tingkat II 

Tingkat 

perkembangan 

perekonomian 

dan bantuan 

pemerintah 

pusat. 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

variabel tingkat 

perkembangan ekonomi 

dan bantuan pemerintah 

pusat, baik dalam 

jangka pendek maupun 

jangka panjang 

berpengaruh positif 

terhadap derajat 

otonomi fiskal daerah. 

 

Persamaannya adalah 

sama-sama meniliti 

transfer dari 

pemerintah pusat 

terhadap 

kemandiriian 

otonomi fiskal 

daerah. 

Perbedaanya adalah 

pada penelitian yang 

dilakukan Elia hanya 

meneliti 2 variabel 

yaitu perkembangan 

perokonomia dan 

transfer pemerintah 

pusat saja sedangkan 

dalam penelitian ini 

meneliti variabel 

transfer pemerintah 

pusat, penyertaan 

modal,dan 

pendapatan asli 

daerah terhadap 

kemandirian daerah. 

5. Saprudin 

(2011) 

Analisis pengaruh 

upaya pajak (tax 

effort), laju 

Pertumbuhan 

ekonomi dan 

belanja pegawai 

terhadap 

Kemandirian 

pembangunan 

daerah 

di kabupaten 

indramayu periode 

1998–2008 

Upaya pajak (tax 

effort), laju 

Pertumbuhan 

ekonomi, belanja 

pegawai, dan 

kemandirian 

pembangunan 

daerah 

 

Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa 

upaya pajak (tax effort), 

laju 

pertumbuhan ekonomi 

dan belanja pegawai 

secara bersama-sama 

berpengaruh secara 

signifikan. Akan tetapi 

tidak semua variabel 

secara parsial 

memberikan pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kemandirian 

pembangunan daerah. 

Variabel laju 

pertumbuhan ekonomi 

dan belanja pegawai 

secara persial 

berpengaruh signifikan, 

sementara variabel 

upaya pajak tidak 

berpengaruh signifiakan 

terhadap kemandirian 

pembangunan daerah 

Persamaannya adalah 

sama-sama meniliti 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

kemandirian 

pembangunan 

daerah. Perbedaanya 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel lain yaitu 

upaya pajak (tax 

effort) dan belanja 

pegawai, sedangkan 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

variabel pendapatan 

asli daerah, transfer 

pemerintah pusat, 

dan insvestasi 

pemerintah daerah. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Pada era otonomi daerah yang dimulai pada awal tahun 2001 dapat 

memberdayakan daerah untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki, 

sehingga dapat berkembang dan mandiri dalam menentukan arah kebijakan yang 

diambil oleh daerah tetapi masih dalam koridor negara kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tersebut, jelas bahwa 

kota/kabupaten diberikan secara luas, nyata dan bertanggung jawab untuk 

mengatur dan memperluas daerahnya sendiri menurut asas otonomi tanpa 

bergantung kepada daerah lain. Dari segi bahasa, kemandirian daerah itu berasal 

dari kata mandiri yang artinya tidak bergantung, tapi berdiri sendiri dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mensejahterakan dirinya. 

Pengertian kemandirian daerah tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 

pasal 2 ayat (2) yaitu : “Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

pembantuan”. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tersebut, jelas bahwa 

kota/kabupaten diberikan secara luas, nyata dan bertanggung jawab untuk 

mengatur dan memperluas daerahnya sendiri menurut asas otonomi tanpa 

bergantung kepada daerah lain. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Dalam menunjang terwujudnya kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu 

memperhatikan beberpak faktor yang meunjang untuk teruwudnya suatu daerah 
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yang mandiri dan tidak bergantung lagi kepada daerah lain atau pemerintah pusat. 

Dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor utama yang 

perlu diperhatikan, selain transfer pemerintah pusat dan instasi pemerintah daerah. 

 Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan 

daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi 

perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar 

kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan 

terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD 

lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD.Hal ini karena 

PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah 

demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. 

Transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan sebagai salah 

satu bentuk sumber pendapatan daerah mempunyai peran tersediri terhadap 

terwujudnya kemandirian daerah. Terutama untuk daerah yang belum mampu 

menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi, maka transfer pemerintah pusat 

akan sangat membantu dalam memberikan bantuan agar daerah tersebut bisa tetap 

berjalan dengan harapan memberikan motivasi samapai daerah tersebut mampu 

mengolah dana tersebut baik dalam pembangunan ataupun dalam memenuhi 

kebutuhan lainnya. Hal ini bertujuan agar dengan adanya transfer pemerintah 

pusat dapat membuat daerah tersebut mampu dalam menghasilkan atau 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga akan terwujud kemandirian 

daerah. Namun demikian, transfer pemerintah pusat yang berlebihan atau tanpa 
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program khusus terhadap suatu daerah justru dapat pula menyebabkan 

ketergantungan daerah tersebut pada dana transfer pemerintah pusat. 

Selain investasi dari pemerintah daerah, investasi pihak swasta juga 

merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah 

satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin berkembang 

suatu daerah akan menarik investor, khususnya investor swasta untuk masuk ke 

daerah tersebut. Sama halnya tenaga kerja, kualitas tenaga kerja yang dimiliki 

suatu daerah juga mempunyai dampak terhadap penciptaan output Dengan 

menigkatanya pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak positif bagi 

perkembangan pembangunan suatu daerah tersebut karena dana investasi sebagai 

salah satu bentuk sumber pendapatan produksi yang pada akhirnya mengakibatkan 

kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini, maka 

diharapkan ada pendapatan tambahan dari investasi pemerintah daerah atau 

investasi pihak swasta. Sehingga selain pendapatan asli daerah dan transfer 

pemerintah pusat, maka investasi pemerintah daerah juga mampu membangun 

suatu kemandirian daerah dan mampu mensejahterakan masyarakat daerahnya 

dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan kondisi perekonomian 

suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai proses kenaikan 

output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu 

proses, output perapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek 
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dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian 

berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau 

perkembangan itu sendiri. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peniliti mencoba 

menggambarkannya dalam suatu kerangka teoritis. Hal ini dimaksudkan sebagai 

bentuk ide atau alur pemikiran peniliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, 

transfer pemerintah pusat, investasi pemerintah daerah, dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap kemandirian daerah. Adapun kerangkan teoritis yang terbentuk adalah 

sebagai berikut :  
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2.3  Hipotesi Penelitian  

2.3.1  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Daerah 

 Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan 

daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi 

perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar 

kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan 

terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD 

lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini 

karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah 

daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Julitawati, Darwanis 

dan Jalaluddin, 2012) 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah 

(PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam 

memenuhi belanjanya. Pendapatan asli daerah sekaligus dapat menunjukkan 

tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang 

didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat.Berarti ini 

menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan 

begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

H1  :  Pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifiikan terhadap 

kemandirian daerah. 
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2.3.2 Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Kemandirian Daerah 

Pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal akan mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Untuk menunjang hal tersebut 

pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan sumber 

pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Jika 

peningkatan PAD berdampak buruk terhadap perekonomian maka belum dapat 

dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pembangunan di era 

desentralisasi fiskal. Untuk itu diperlukan dana perimbangan sebagai 

penyeimbang dari melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan (Mochamad, 2011). 

Transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan sebagai salah 

satu bentuk sumber pendapatan daerah mempunyai peran tersediri terhadap 

terwujudnya kemandirian daerah. Terutama untuk daerah yang belum mampu 

menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi, maka transfer pemerintah pusat 

akan sangat membantu dalam memberikan bantuan agar daerah tersebut bisa tetap 

berjalan dengan harapan memberikan motivasi sampai daerah tersebut mampu 

mengolah dana tersebut baik dalam pembangunan ataupun dalam memenuhi 

kebutuhan lainnya. Hal ini bertujuan agar dengan adanya transfer pemerintah 

pusat dapat membuat daerah tersebut mampu dalam menghasilkan atau 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga akan terwujud kemandirian 

daerah. Namun demikian, transfer pemerintah pusat yang berlebihan atau tanpa 

program khusus terhadap suatu daerah justru dapat pula menyebabkan 

ketergantungan daerah tersebut pada dana transfer pemerintah pusat. Berdasarkan 

uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 
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H2   :  Transfer pemerintah pusat berpengaruh secara signifiikan terhadap 

kemandirian daerah. 

 

2.3.3  Pengaruh Investasi Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian 

Daerah 

Selain investasi dari pemerintah daerah, investasi pihak swasta juga 

merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah 

satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin berkembang 

suatu daerah akan menarik investor, khususnya investor swasta untuk masuk ke 

daerah tersebut. Sama halnya tenaga kerja, kualitas tenaga kerja yang dimiliki 

suatu daerah juga mempunyai dampak terhadap penciptaan output produksi yang 

pada akhirnya mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi (Mochamad, 

2011). 

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak 

positif bagi perkembangan pembangunan suatu daerah tersebut karena dana 

investasi sebagai salah satu bentuk sumber pendapatan. Semakin meningkatnya 

investasi pihak swasta maka semakin baik pula pertumbuhan suatu daerah 

tersebut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka daerah tersebut mampu 

menghasilkan pendapatan tambahan dari dana invetasi yang dikelola. Sehingga 

dengan adanya investasi dapat pula mewujudkan suatu daerah tersebut lebih 

mandiri dalam membangun dan mengelola daerah tersebut. Selain dana dari 

pendapatan asli daerah dan dana transfer pemerintah pusat yang didapat, harapan 

dengan tingginya dana investasi akan menambah modal dalam membangun 
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daerah tersebut sehingga akan membuat kemandirian suatu daerah. Berdasarkan 

uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

H3   :  Investasi pemerintah daerah berpengaruh secara signifiikan terhadap 

kemandirian daerah. 

2.3.3  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita, 

desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan 

ekonomi daerah, dengan kata lain terdapat hubungan yang positif antara 

desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendukung hipotesa 

yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan 

dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi 

meningkat maka aktifitas ekonomi juga akan meningkat. Dengan meningkatnya 

aktifitas ekonomi tersebut, maka pada gilirannya akan memberikan pemasukan 

yang signifikan bagi pemerintah daerah (Saprudin, 2011). 

Sebagaimana disebutkan di atas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat 

mendukung kegiatan ekonomi daerah, karena pertumbuhan ekonomi sebagai salah 

satu indikator penting yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi memungkinkan daerah untuk dapat menggali sumber-sumber 

potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah, baik melalui 

pajak dan retribusi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat 

mendukung kegiatan ekonomi daerah, karena iklim usaha yang semakin 

berkembang. Berkembangnya iklim usaha yang kondusif akan menjadi peluang 

bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber ekonomi lokal yang dapat 
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dijadikan sumber penerimaan daerah. Selain itu pula, pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi juga mendorong naiknya kesejahteraan masyarakat yang berarti pula 

dorongan untuk konsumsi barang dan jasa jadi meningkat termasuk kemampuan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka keuntungannya akan meningkatkan 

penerimaan daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil estimasi bahwa tingginya 

pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kemandirian pembangunan daerah 

(Saprudin, 2011). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

H4   :  Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifiikan terhadap 

kemandirian daerah. 

H5   :  Pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, investasi pemerintah 

daerah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifiikan terhadap 

kemandirian daerah. 

 


