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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep, Konstruk, Variable Penelitian 

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah, pendapatan asli daerah dipisahkan 

menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim, 2004:67). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah : 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan 

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan 

peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : 

2.1.1.1 Pajak Daerah 

Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini 

sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa : 

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 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.” 

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan 

dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : 

a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran  
c. Pajak Hiburan  
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan Jalan 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Air Tanah 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

2.1.1.2 Retribusi Daerah 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyatakan bahwa : 

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
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dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan.” 

Pasal 108 angka 1 UU nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan objek retribusi 

dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Jasa Umum 

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

2. Jasa Usaha  

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang 

meliputi : 

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau 

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta. 

3. Perizinan Tertentu 

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  
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2.1.1.3  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Hasil  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.   

Jenis  pendapatan  ini berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 

dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : 

a. Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik 

daerah/BUMD. 

b.  Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik 

negara/BUMN. 

c. Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. 
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2.1.1.4 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.  

Jenis pendapatan  ini  menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 

meliputi objek pendapatan berikut : 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 
b. Jasa Giro  
c. Pendapatan bunga 
d.  Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 
e.  Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah 
f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
h. Pendapatan denda pajak 
i. Pendapatan denda retribusi 
j. Pendapatan eksekusi atas jaminan 
k. Pendapatan dari pengembalian 
l. Fasilitas sosial dan umum 
m. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  
n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 
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2.1.2 Dana Perimbangan 

Pengertian Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan 

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

Pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antar Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu : 

2.1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak  

Dana Bagi Hasil Pajak Terdiri Dari : 

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan 

imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dana 

bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan  

2. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan 

3. 9% untuk biaya pemungutan 
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Selanjutnya 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian 

pemerintah pusat dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota  

2. 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten da/atau kota yang 

realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan 

perkotaan sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan 

yang ditetapkan  

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

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk 

daerah.DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan 

2. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan 

Selanjutnya bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi 

yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. 

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

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 

Dana Bagi Hasil dari  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dengan 

rincian sebagai berikut : 
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1. 60% untuk kabupaten atau kota 

2. 40% untuk provinsi 

2.1.2.2 Dana Bagi Hasil  Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Terdiri Dari : 

a. Sektor Kehutanan 

Penerimaan kehutanan yang berasal dari Penerima Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 

yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan 

imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Penerimaan 

kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan 

dana sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah. 

b. Sektor Pertambangan Umum 

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah 

yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah 

dan 80% untuk daerah. 

c. Sektor 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%% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk 

daerah. 
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d. Sektor Pertambangan Gas 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 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk 

daerah. 

e. Sektor Perikanan 

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional, dibagi dengan 

perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. 

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi 

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi 

dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk 

pemerintah daerah. 

2.1.2.3 Dana Alokasi Umum 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum 

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 

(APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Tujuan dari Dana Alokasi Umum ini untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal antar daerah. 
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Pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Dalam Negeri Nomor 

26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan 

penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, 

kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana 

dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ditentukan oleh 

celah fiskal yang merupakan, selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan 

kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana Alokasi Umum yang telah 

ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi, akan 

disalurkan dengan pemindahbukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada 

rekening kas pemerintah daerah. 

2.1.2.4 Dana Alokasi Khusus 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan 

Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Dana Alokasi  Khusus  adalah  

dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  

daerah  tertentu  dengan  tujuan, untuk membantu kegiatan  khusus  yang  

merupakan urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional.  DAK  

dimaksudkan  untuk  membantu membiayai  kegiatan-kegiatan  khusus  di  daerah 

tertentu  yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai  dengan  prioritas  nasional,  

khususnya untuk  membiayai  sarana  dan  prasarana pelayanan  dasar  masyarakat  
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yang  belum mencapai  standar  tertentu, untuk  mendorong percepatan 

pembangunan daerah, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

(jalan, irigasi dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana 

pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. 

Berbeda  dengan Dana Bagi Hasil dan DAU, kewenangan dalam 

pengalokasian  DAK  relatif  terbatas  karena dana  tersebut  pada  dasarnya  

dikaitkan dengan pembiayaan  kegiatan  tertentu. Dana  tersebut  dimaksudkan 

untuk  membiayai  kebutuhan  yang  tidak  dapat diperkirakan sebelumnya dengan 

menggunakan rumus  DAU,  serta  pembiayaan  proyek  yang merupakan 

komitmen atau prioritas nasional. Alokasi  DAK  per  daerah  ditetapkan dengan  

Peraturan  Menteri  Keuangan  paling lambat  2  minggu  setelah  Undang-Undang 

APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan DAK  ditetapkan  paling  lambat  

2  minggu setelah  penetapan  alokasi  DAK  oleh  menteri keuangan.  Daerah  

penerimaan  DAK  wajib mencantumkan  alokasi  dan  penggunaan  DAK di  

dalam  APBD.  Penggunaan  DAK  dilakukan sesuai  dengan  petunjuk  teknis  

penggunaan DAK.  DAK  tidak  dapat  digunakan  untuk mendanai  kegiatan  

administrasi,  penyiapan kegiatan  fisik,  penelitian,  pelatihan  dan perjalanan 

dinas. 
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2.1.3 Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan 

pemerintah diatasnya (Halim, 2003:145). 

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa : 

“Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan.” 

Maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Derah adalah semua pengeluaran yang 

wajib dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan 

tanggung jawab kepada masyarakat, dan pemerintah dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan.  

 Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 36 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompok 

belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. 

2.1.4 Belanja Tidak Langsung 

Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 36 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak langsung 

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari : 
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1. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan 

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang  representasi  

dan  tunjangan  pimpinan  dan  anggota  DPRD  serta  gaji  dan  tunjangan  kepala 

daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam 

belanja pegawai. 

2. Belanja Bunga 

Belanja Bunga digunakan  untuk  menganggarkan pembayaran  bunga  

utang  yang  dihitung  atas  kewajiban  pokok  utang  (principal  outstanding) 

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang. 

3. Belanja Subsidi  

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan  biaya  produksi  

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

dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 
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4. Belanja Hibah  

Belanja Hibah digunakan  untuk  menganggarkan pemberian  hibah  dalam  

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

lainnya,  dan  kelompok  masyarakat/  perorangan  yang  secara spesifik  telah  

ditetapkan peruntukannya. 

5. Bantuan Sosial 

Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

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

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

6. Belanja Bagi Hasil  

Belanja Bagi Hasil digunakan  untuk  menganggarkan dana  bagi  hasil  

yang  bersumber  dari  pendapatan  provinsi  kepada  kabupaten/kota  atau  

pendapatan kabupaten/kota  kepada  pemerintah  desa  atau  pendapatan  

pemerintah  daerah  tertentu  kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
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7. Bantuan Keuntungan  

Bantuan Keuntungan digunakan  untuk menganggarkan  bantuan  

keuangan  yang  bersifat  umum  atau  khusus  dari  provinsi  kepada 

kabupaten/kota,  pemerintah  desa,  dan  kepada  pemerintah  daerah  Iainnya  atau  

dari  pemerintah kabupaten/kota  kepada  pemerintah  desa  dan  pemerintah  

daerah  Iainnya  dalam  rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan 

keuangan. 

8. Belanja Tidak Terduga  

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan  yang  sifatnya  

tidak  biasa  atau  tidak  diharapkan  berulang  seperti  penanggulangan bencana 

alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk 

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang 

telah ditutup. 

2.1.5 Belanja Langsung  

 Menurut Peraturan menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 36 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan 

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari : 
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1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang 

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan 

dengan pembentukan modal. 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau 

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja 

barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan 

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, 

sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian 

khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan 

pemulangan pegawai. 
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3. Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya 

adalh pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau 

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 

Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi : 

a. Belanja modal tanah  

b. Belanja modal peralatan dan mesin  

c. Belanja modal gedung dan bangunan  

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 

e. Belanja modal fisik lainnya
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

Penelitian 
Terdahulu 

Judul Variabel Indikator Hasil Penelitian Persamaan 
dengan penelitian 
terdahulu 

Perbedaan 
dengan 
penelitian 
terdahulu 

Indah 
(2010) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) Dan 
Dana Alokasi 
Umum 
(DAU) 
Terhadap 
Alokasi 
Belanja 

Pendapatan 
Asli Daerah  

-Pajak daerah 
-Retribusi daerah 
-Hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan  
-Lain-lain PAD yang sah

Hasil Penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa Pendapatan 
Asli Daerah dan 
dana 
Alokasi Umum 
berpengaruh positif 
terhadap alokasi 
belanja daerah di 
Kabupaten/Kota 

Salah satu Variabel 
Independen yang 
digunakan sama 
yaitu Pendapatan 
Asli Daerah  

Variabel 
Dependen yang 
digunakan 
berbeda yaitu 
Belanja 
Langsung dan 
salah satu 
Variabel 
independen 
yang digunakan 

Dana Alokasi 
Umum 

Dana perimbangan yang 
ditransfer oleh pemeritah 
pusat untuk pemerintah 
daerah
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Daerah Alokasi 
Belanja 
Daerah  

Semua pengeluaran 
pemerintah pada suatu 
periode anggaran. 

Jawa Tengah  berbeda yaitu 
Dana 
Perimbangan 
serta  
studi kasus 
penelitian yang 
digunakan 
berbeda yaitu 
kota Bandung  

Luski 
(2013) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD), Dana 
Alokasi 
Umum 
(DAU) dan 
Dana Bagi 
Hasil (DBH) 
Terhadap 
Belanja 
Langsung 

Pendapatan 
Asli Daerah  

-Pajak daerah 
-Retribusi daerah 
-Hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan  
-Lain-lain PAD yang sah 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa secara 
simultan 
Pendapatan Asli 
Daerah, Dana 
Alokasi Umum, 
dan Dana Bagi 
Hasil berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap Belanja 
Langsung, dan 
secara parsial 
hanya Pendapatan 

Salah satu Variabel 
Independen yang 
digunakan sama 
yaitu Pendapatan 
Asli Daerah dan 
Variabel Dependen 
yang digunakan 
sama yaitu Belanja 
Langsung serta 
studi kasus 
penelitian ynang 
digunakan sama 
yaitu Kota 
Bandung 

Salah satu 
Variabel 
Independen 
yang digunakan 
berbeda yaitu 
Dana 
Perimbangan  Dana Alokasi 

Umum  
Jumlah Realisasi Dana 
Alokasi Umum (DAU)  

Dana Bagi 
Hasil  

Jumlah Realisasi Dana Bagi 
Hasil (DBH) 
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Belanja 
Langsung  

Jumlah Realisasi Belanja 
Langsung 

Asli Daerah yang 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
Belanja Langsung, 
sedangkan untuk 
Dana Alokasi 
Umum dan Dana 
Bagi Hasil tidak 
berpengaruuh 
secara signifikan 
terhadap Belanja 
Langsung di 
Pemerintah Kota 
Bandung. 

Kristina 
(2009)  

Pengaruh 
Dana Alokasi 
Khusus 
(DAK) dan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 
Terhadap 
Belanja 
Daerah di 
Bidang 
Pendidikan  

Dana Alokasi 
khusus 

Dana alokasi khusus adalah 
dana  yang bersumber dari 
pendapatan APBN  
yang  dialokasikan  kepada  
daerah  tertentu  dengan  
tujuan  untuk  membantu  
mendanai  tujuan  khusus  
yang  merupakan  urusan  
daerah  dan  sesuai  dengan  
prioritas nasional. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa Dana 
Alokasi Khusus  
mempunyai 
pengaruh  
terhadap belanja 
daerah bidang 
pendidikan baik 
dengan lag maupun 
tanpa lag.  
Sedangkan 
Pendapatan Asli 
daerah (PAD) tidak 

Salah satu Variabel 
Independen yang 
digunakan sama 
yaitu Pendapatan 
Asli Daerah  

Salah satu 
Variabel 
Independen 
yang digunakan 
berbeda yaitu 
Dana 
Perimbangan 
dan Variabel 
Dependen yang 
digunakan 
berbeda yaitu 
Belanja 
Langsung serta 
Studi kasus 

Pendapatan 
Asli Daerah  

-Pajak daerah 
-Retribusi daerah 
-Hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang 



28 

dipisahkan 
-Lain-lain PAD yang sah 

berpengaruh 
terhadap belanja  
daerah bidang 
pendidikan di 
kabupaten / kota di 
Sulawesi baik 
dengan lag atau  
tanpa lag

penelitian yang 
digunakan 
berbeda yaitu 
Kota Bandung 

Belanja 
Daerah di 
Bidang 
Pendidikan 

Belanja bidang pendidikan 
merupakan belanja yang 
berhubungan langsung  
dengan  belanja  pelayanan  
publik.

Edwin 
(2013) 

Pengaruh 
Pendapatan 
Asli Daerah 
dan Dana 
Perimbangan 
Terhadap 
Belanja 
Modal   

Pendapatan 
Asli Daerah 

-Pajak daerah 
-Retribusi daerah 
-Hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang 
dipisahkan 
-Lain-lain PAD yang sah 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa Pendapatan 
Asli Daerah dan 
Dana Perimbangan 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
Belanja Modal 
Pemerintah Kota 
Bandung 

Variabel 
Independen yang 
digunakan sama 
yaitu Pendapatan 
Asli Daerah dan 
Dana Perimbangan  
serta Studi kasus 
penelitian yang 
digunakan sama 
yaitu Kota 
Bandung

Variabel 
Dependen yang 
digunakan 
berbeda yaitu 
Belanja 
Langsung

Dana 
Perimbangan  

-Dana Alokasi Umum 
-Dana Alokasi Khusus 
-Dana Bagi Hasil  

Belanja 
Modal  

-Belanja Modal Tanah 
-Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 
-Belanja Modal Jalan, 
Irigasi dan Bangunan 
-Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 
-Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) 

secara simultan dengan Belanja Langsung (Y) 

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah sudah 

banyak dilakukan, Aziz et al (2000); Doi (1998); Von Furstenberg (1998) yang 

dikutip oleh Maimunah (2006:5) yaitu : 

Pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi Anggaran Belanja 
Pemerintah dengan nama tax spend hyphotesis. Dalam hal ini pengeluaran 
Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan 
pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan 
pengeluaran. 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap belanja modal (Edwin, 2013:80). 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif 

terhadap alokasi belanja daerah (Indah, 2010:70).  

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil 

memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja langsung (Luski, 2013:123). 

Sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan  

daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

 penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya 

belanja langsung akan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan 

pendapatan yang diterima yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana 

perimbangan.  
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Dilihat berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka, Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai bagian dari Pendapatan Daerah akan 

secara bersama-sama mempengaruhi besarnya belanja daerah, apabila Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami perubahan kenaikan atau 

penurunan maka dalam penelitian ini yaitu belanja langsung yang merupakan 

bagian dari belanja daerah akan mengalami perubahan kenaikan atau penurunan. 

2.3.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan Belanja Langsung 

(Y) 

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 (Ebit, Darwanis, Jalaluddin, 2012:2). 

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah 

sebagai perwujudan Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). 
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Sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan  

daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

 penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, 

disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja langsung 

maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan 

mempertimbangkan PAD yang diterima. 

Studi tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah 

sudah banyak dilakukan, berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  

Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  positif    terhadap  alokasi  belanja  daerah.  

Pemerintah  Daerah yang  memiliki  PAD  tinggi  maka, pengeluaran  untuk  

alokasi  belanja daerahnya juga semakin tinggi (Indah, 2010:70). 

Hasil penelitian lain yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, 

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 

(Edwin, 2013:80). 

Penelitian yang lainnya juga menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli 

Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja langsung (Luski, 

2013:123). 

Melihat teori dan beberapa  hasil  penelitian  diatas  telah  menunjukan  

bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan, sumber  pendapatan  

penting  bagi sebuah  daerah  dalam  memenuhi  belanjanya.  Dan  Pendapatan  

Asli  Daerah  ini sekaligus  dapat  menunjukan  tingkat  kemandirian  suatu  

daerah.  Semakin  banyak Pendapatan  Asli  Daerah  yang  didapat  semakin  

memungkinkan  daerah  tersebut untuk  memenuhi  kebutuhan  belanjanya  sendiri  
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tanpa  harus  tergantung  pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan 

bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga 

sebaliknya.  

2.3.3 Hubungan Dana Perimbangan (X2) dengan Belanja Langsung (Y) 

Menurut Legrenzi  dan Milas (2001) yang dikutip oleh Maimunah 

(2006:4) yaitu : 

Dalam  jangka  panjang transfer  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah. 
Secara  spesifik  mereka  menegaskan  bahwa variabel-variabel  kebijakan  
pemerintah  daerah dalam  jangka  pendek  disesuaikan  dengan transfer yang 
diterima. 

Sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan  

daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

 penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, 

disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja langsung 

maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan 

mempertimbangkan Dana Perimbangan yang diterima. 

Studi tentang pengaruh dana perimbangan terhadap belanja daerah sudah 

banyak dilakukan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai 

pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun 

tanpa lag (Kristina, 2009:63).

Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa, Dana  Alokasi  Umum 

berpengaruh  positif    terhadap  alokasi  belanja  daerah.  Pemerintah  Daerah 

yang  memiliki  DAU  tinggi  maka  pengeluaran  untuk  alokasi  belanja 

daerahnya juga semakin tinggi (Indah, 2010:70).
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Penelitian lain menunjukkan Dana Perimbangan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap belanja modal (Edwin, 2013:80). 

Selain itu ada penelitian lain juga yang menunjukkan bahwa, Dana 

Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh namun tidak signifikan 

terhadap belanja langsung (Luski, 2013:123). 

Melihat teori dan beberapa  hasil  penelitian  diatas  telah  menunjukan  

bahwa, Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari dana transfer memiliki 

pengaruh pada besarnya belanja pemerintah daerah, dan  Dana Perimbangan ini 

sekaligus  dapat  menunjukan  tingkat  kemandirian  suatu  daerah.  Semakin  

banyak Dana Perimbangan yang  didapat  maka menunjukkan, semakin 

tergantung Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini 

menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut tidak mampu untuk mandiri, dan 

begitu juga sebaliknya.   

Maka Model Kerangka Pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai 

berikut : 

Dana 
Perimbangan 

(X2) 

Belanja 
Langsung (Y) 

Pendapatan 
Asli Daerah 

(X1) 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Kerangka Model Pemikiran yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan ke 

dalam hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

     Langsung (Y). 

H2 : Dana Perimbangan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

    Langsung (Y). 

     H3 : Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) secara simultan 

   berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung (Y).
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