211

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka
Deskripsi teoritis adalah kajian-kajian teori yang mendukung dalam
pelaksanaan penelitian ini. Kajian pustaka ini akan dipaparkan beberapa teori terkait
dengan variabel dalam penelitian ini, yaitu Pengaruh belanja daerah terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah dan implikasinya terhadap

pendapatan asli

daerah.” (studi empris pada kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat)
Uraian selengkapnya terkait dengan teori-teori variabel independen dan
dependen tersebut yaitu sebagai berikut :

2.1.1 Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan
implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana
keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD adalah merupakan Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD).
Selain melaksanakan hak-haknya, pemerintah daerah juga memiliki kewajibankewajiban yang harus dipenuhinya kepada pihak publik. Kewajiban-kewajiban
tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-
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kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan
peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan kewajibankewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaranpengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah
yang dapat dinilai dengan uang.
Menurut Abdul Halim (2002:73) mengemukakan bahwa:
“Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode
akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang
mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi
kepada para peserta ekuitas dana”.
Kemudian bahwa belanja daerah dalam bentuk belanja modal adalah belanja
untuk investasi, berikut diterangkan sbb:
“Menurut Sukirno (2006) dalam Sayekti Sundiyah (2009; 482) kegiatan investasi
memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf
kemakmuran masyarakat.
Teori Adolf Wagner dalam Anna Yulianita (2008;12) yang menjadi Hukum Wagner,
dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah,
yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya
fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi
pembangunan.
Adapun

belanja

daerah

yang

disebut

dengan

belanja

rutin,

menurut

(Mangkoesoebroto, 1994). mengemukakan bahwa:
“ Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan
penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang,
pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.”.
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Berdasarkan teori terdahulu, Fakta menunjukan bahwa pertama, hubungan
antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang
konsisten, bisa positif bisa negatif. Hasil dan bukti berbeda di negara maupun di
daerah. Folster dan Henrekson (1999) berargumen bahwa hubungannya negatif,
sementara agell at. (1999) menemukan hubungan yang tidak signifikan. Kedua, sifat
dari pengeluaran publik akan tergantung dari kondisinya. Mengikuti Barro (1990)
konstribusi pengeluaran yang produktif terhadap pertumbuhan, dan sebaliknya untuk
pengeluaran yang tidak produktif. Akhirnya tidak ada pernyataan mengenai arah
hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi (folster dan
henrekson dalam Jamjani Zodik:2007;27-28).
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), merinci
tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut
organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Berikut klasifikasi-klasifikasi
belanja menurut ketentuan-ketentuan yang ada :
1.

Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja

menurut urusan wajib mencakup: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan
rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup;
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kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan
keluarga sejahtera; Sosial; Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Penanaman Modal; Kebudayaan; Pemuda dan Olah Raga; Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri; Pemerintahan Umum;

Maimunah (2006) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan
disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan
pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.
Jurnal Ety Fuji Setywati mengungkapkan bahwa; Besarnya belanja yang
digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai semua aktivitas daerah tergantung
dari besarnya pendapatan yang dimiliki.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan daerah
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan. Prakosa (2004).

Praktiknya sumber pendanaan utama Pemerintah

Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk
melaksanakan kewenangannya sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) hanya
diharapkan untuk menutupi kekurangan pendanaan dari DAU.
Padahal seharusnya, DAU yang bertindak sebagai penutup kekurangan dari
PAD yang kurang, dan DAU digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian
diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar belanja daerah berasal dari DAU.
Klasifikasi menurut ketentuan Undang-Undang di bidang keuangan negara,
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor
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17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga (di tingkat pemerintah pusat) dan rencana
kerja dan anggaran SKPD (di tingkat pemerintah daerah) disusun berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapai.
Pendekatan prestasi kerja mensyaratkan bahwa kementerian negara/lembaga
dan SKPD harus diukur kinerjanya berdasarkan program/kegiatan yang telah
direncanakan. Oleh karena itu, agar dapat diukur kinerjanya, menurut Pasal 15 ayat
(5) dan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan bahwa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD)
terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dengan Pasal 14 dan 15 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan
bahwa di dalam dokumen pelaksanaan anggaran perlu diuraikan sasaran yang hendak
dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta
pendapatan yang diperkirakan.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana
Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga juga
mengatur tentang klasifikasi yang lebih detail, yang pada prinsipnya merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
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2. Klasifikasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan PP
No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Menurut

paragraf

34

PSAP

Nomor

02,

ditetapkan

bahwa

belanja

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
Rincian tersebut merupakan persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas
pelaporan. Selanjutnya dicontohkan pada Paragraf 39 PSAP 02 klasifikasi belanja
menurut ekonomi (jenis belanja) yang dikelompokkan lagi menjadi belanja operasi,
belanja modal dan belanja lain-lain/tak terduga.
Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum
Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah, sedangkan
Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau
mengadakan barang modal. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi
belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja
lain-lain/tak terduga.
Di samping itu, klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi : pelayanan
umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan, lingkungan
hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama,
pendidikan dan perlindungan sosial. Pengklasifikasian ini mengikuti pola
Government Financial Statistics (GFS) yang diterbitkan oleh International Monetary
Fund (IMF).
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3. Klasifikasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan daerah menetapkan klasifikasi belanja sebagai berikut:
1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan
kegiatan serta jenis belanja;
2. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi
pemerintahan daerah’
3. Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari :
(a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan untuk tujuan manajerial
pemerintahan daerah;
(b) Klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara untuk tujuan
keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.

4.

Klasifikasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :
1. Klasifikasi belanja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan propinsi dan/atau kabupaten/kota yang terdiri dari belanja urusan
wajib dan belanja urusan pilihan.
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2. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan
keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Menurut klasifikasi ini, belanja terdiri atas: pelayanan umum, ketertiban dan
ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum
kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No 64
Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Accrual
pada pemerintahan daerah tidak memasukkan fungsi “pertahanan” dan “agama”
karena kedua fungsi tersebut adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan
sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan.
3. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tak
langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja
mempunyai kaitan langsung dengan program/kegiatan atau tidak. Belanja yang
berkaitan langsung dengan program/kegiatan (misalnya belanja honorarium,
belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai belanja buletin teknis
penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah langsung, sedangkan belanja
yang tidak secara langsung dengan program/kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan
pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah,
dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai belanja tidak langsung.
a) Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi
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Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan
anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu,
program dan kegiatan kementerian negara/lembaga/SKPD harus diarahkan untuk
mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja
pemerintah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan
demikian, antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan
suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.
Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan adalah
sebagai berikut:
1. Fungsi; perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan
penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 (sebelas)
fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi.
Penggunaan fungsi/sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing kementerian negara/lembaga/SKPD.
2. Program; penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga/SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang
dilaksanakan

instansi

atau

masyarakat

negara/lembaga yang bersangkutan.

dalam

koordinasi

kementerian
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Rumusan program harus secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan
yang mendasarinya, dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk
mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program
dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain :
pendekatan dan metodologi pelaksanaan, yang menguraikan secara ringkas
berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi
program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta
penanggungjawabnya.
3. Kegiatan; bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya. Sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.
4. Sub kegiatan; bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan
tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih
subkegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan
keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
sub kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan sub kegiatan lainnya berdasarkan
perbedaan keluaran. Kegiatan/sub kegiatan harus dengan jelas menunjukkan
keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang
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jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang
bersangkutan.
b) Klasifikasi Biaya Menurut Jenis Belanja
Pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintahan tersebut, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi dan jenis

belanja. Khusus untuk

keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang

mudah untuk dilakukan

pengendalian

sejak

perencanaan

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pertanggungjawabannya adalah; klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja,
yaitu :
• Belanja Operasi : terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi,
hibah dan bantuan sosial.
• Belanja Modal : terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja
gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap
lainnya.
• Belanja Lain-lain/Tidak Terduga
• Transfer
Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi
yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis
belanja.
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Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan
Permendagri No 64 Tahun 2013, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja
sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak
langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja
yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari :
1.

belanja pegawai;

2.

belanja bunga;

3.

belanja subsidi;

4.

belanja hibah;

5.

belanja bantuan sosial;

6.

belanja bagi hasil;

7.

bantuan keuangan; dan

8.

belanja tidak terduga.
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja

yang terdiri dari :
1.

belanja pegawai;

2.

belanja barang dan jasa; dan
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3.

belanja modal.
Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan

untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium
panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh
setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada
belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan
untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan daerah.
Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang habis pakai,
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.
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan,

jalan,

irigasi

dan

jaringan

dan

aset

tetap

lainnya.

Nilai
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pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan
dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Secara

umum

pertumbuhan

ekonomi

dapat

diartikan

perkembangan

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat
bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi
merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar
ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau dalam perubahan
struktur ekonomi berlaku atau tidak.
Sukirno (2006:9-10) juga mengatakan bahwa petumbuhan ekonomi sebagai
ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam
suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2002:4), ada perbedaan dalam
istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi
merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang
senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan
dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.
Menurut Sukirno (2004:423) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan
fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan
dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan
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jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang
modal.
Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui
pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara. Suatu
perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, apabila tingkat kegiatan ekonomi
yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya.
Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang
dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun
sebelumnya. Dalam teori ekonomi pembangunan, dikemukakan ada enam
karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi laju
pertumbuhan penduduk yang cepat.
2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya perbaikan
teknologi dan kualitas input yang digunakan.
3. Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan
jasa.
4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah
perkotaan (urbanisasi).
5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya
kekuatan hubungan internasional.
6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional. (Jhingan,
1995).
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Ada beberapa teori dalam Edi Tamtomo,FE,UI (2010;12-16): mengenai
pertumbuhan seperti yang diuraikan sebagai berikut:
1) Teori Rostow dan Teori Harrord-Domar
Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara
dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi
dengan teori Harord-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB
yang ditabung akan menambah capital stock sehingga meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan capital stock
yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa studi
empiris menunjukkan hasil yang berbeda antara negara-negara di Eropa Timur dan di
Afrika. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi, seperti kualitas SDM dan infrastruktur pendukung (Todaro : 2006).

2) Teori Transformasi Struktural
Teori ini berfokus pada mekanisme, yang membuat negara-negara miskin dan
berkembang

dapat

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

dengan

cara

mentransformasi struktur perekonomiannya, dari yang semula sektor pertanian yang
bersifat tradisional, menjadi dominan ke sektor industri manufaktur yang lebih
modern dan sektor jasa-jasa. Teori ini dipeloperi oleh W. Arthur Lewis. Menurut
Lewis, dalam perekonomian yang terbelakang ada 2 sektor yaitu sektor pertanian dan
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sektor industri manufaktur. Sektor pertanian adalah sektor tradisional dengan marjinal
produktivitas tenaga kerjanya nol. Dengan kata lain, apabila tenaga kerjanya
dikurangi tidak akan mengurangi output dari sektor pertanian. Sektor industri modern
adalah sektor modern dan output dari sektor ini akan bertambah bila tenaga kerja dari
sektor pertanian berpindah ke sektor modern ini. Dalam hal ini terjadi pengalihan
tenaga kerja, peningkatan output dan perluasan kesempatan kerja. Masuknya tenaga
kerja ke sektor modern akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan output.

3) Teori Solow
Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan
populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan
pertumbuhannya sepanjang waktu (Mankiw:2000). Dalam teori ini perkembangan
teknologi diasumsikan sebagai variabel yang eksogen. Hubungan antara output ,
modal dan tenaga kerja dapat ditulis dalam bentuk fungsi sebagai berikut:
y = f (k) ........(1)
Dari persamaan 1 terlihat bahwa output per pekerja (y) adalah fungsi dari
capital stock per pekerja. Sesuai dengan fungsi produksi yang berlaku hukum “the
law of deminishing return”, dimana pada titik produksi awal, penambahan kapital per
labor akan menambah output per pekerja lebih banyak, tetapi pada titik tertentu
penambahan capital stock per pekerja tidak akan menambah output per pekerja dan
bahkan akan bisa mengurangi output per pekerja. Sedangkan fungsi investasi
dituliskan sebagai berikut.

38

i = s f(k) .........(2)
Dalam persamaan tersebut, tingkat investasi per pekerja merupakan fungsi
capital stock per pekerja. Capital stock sendiri dipengaruhi oleh besarnya investasi
dan penyusutan dimana investasi akan menambah capital stock dan penyusutan akan
menguranginya.
Δk = i - γ kt ...............(3), γ adalah porsi penyusutan terhadap capital stock.
Tingkat tabungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan capital stock
dan akan meningkatkan pendapatan sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi
yang cepat. Tetapi dalam kurun waktu tertentu pertumbuhan ekonomi akan
mengalami perlambatan jika telah mencapai apa yang disebut steady-state level of
capital. Kondisi ini terjadi jika investasi sama dengan penyusutan sehingga
akumulasi modal.
Selain tingkat tabungan, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh

pertumbuhan

populasi. Pertumbuhan populasi lebih bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan. Populasi meningkatkan jumlah labor dan dengan sendirinya akan
mengurangi capital stock per pekerja. Tingkat pertumbuhan populasi dan tingkat
penyusutan secara bersama-sama akan mengurangi capital stock. Pengaruh
pertumbuhan populasi secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.
Δk = sf(k) - (γ + n) kt, .......................(4)
dimana n adalah tingkat pertumbuhan populasi. Dalam teori ini diprediksi
bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang tinggi akan memiliki GDP
perkapita yang rendah (Mankiw : 2000).
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Kemajuan teknologi dalam teori Solow dianggap sebagai faktor

eksogen.

Dalam perumusan selanjutnya fungsi produksi adalah Y =f (K,L,E), dimana E adalah
efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya y adalah Y/LE dimana LE menunjukkan jumlah
tenaga kerja efektif. Pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap perubahan modal
dapat dirumuskan sebagai:
Δk = sf(k) - (γ + n + g) kt ………………(5)
dimana g menggambarkan kemajuan teknologi melalui efisiensi tenaga kerja.
Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan karena mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus
tumbuh. Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu
pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi
modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu meningkatkan investasi
yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.
Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja
sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan
berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.

4) Teori Pertumbuhan Endogen
Teori-teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow. Diantaranya
teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber
pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal
dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa
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ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan
inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi. Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses
learning by doing, yang dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang
meningkatkan

efisiensi

produksi.

Efisiensi

ini

yang

dapat

meningkatkan

produktivitas. Sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah faktor
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

5) Teori Pertumbuhan Solow Dengan Unsur Human Capital
Teori ini memasukkan unsur human capital sebagai unsur yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan. Human capital berperan sama dengan capital yang bersifat
fisik. Model awal teori ini ditulis sebagai :
Y (t) = K (t)α {A(t)H(t)}1-α...................................(6) .
Y : output
K : persediaan modal fisik
A : kemajuan teknologi
H : labor service
K dan H bersama-sama mempengaruhi output dan berlaku constant return to
scale. Variabel H bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan
jumlah tenaga kerja sebagaimana dinotasikan sebagai berikut:
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H(t) = L(t) G(E), dimana L adalah jumlah tenaga kerja, G adalah fungsi dari
human capital per tenaga kerja yang digambarkan dalam tingkat pendidikan tenaga
kerja (E). Variabel K dan L adalah dinamik dan dinotasikan sebagai berikut:
K = sK Y(t) dan L = nL(t)
sK adalah bagian dari output yang disisihkan untuk akumulasi modal dengan
asumsi tidak ada depresiasi, dan n adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
jumlah tenaga kerja. Sementara itu teknologi sebagai faktor yang eksogen, dan SDM
dinotasikan sebagai berikut H(t) = sH Y(t) dimana sH adalah bagian dari sumber daya
yang dicurahkan untuk akumulasi modal sumber daya manusia. Dalam accounting
growth persamaan i bisa diubah diubah dalam bentuk logaritma natural dengan
membagi masing-masing sisi dengan L sehingga menjadi sebagai berikut:
Ln Yi/Li = αLn Ki/Li + (1-α) ln Hi/Li + (1-α) ln Ai ..................(7).
Persamaan (7) menggambarkan kontribusi kapital per tenaga kerja, labor
service per worker, dan residual terhadap output per worker. Persamaan tersebut
dapat diturunkan lagi dengan mengurangi αLn (Yi/Li) dan hasilnya adalah sebagai
berikut.
Ln Yi/Li = α/(1- α) Ln Ki/Yi + ln Hi/Li + ln Ai ..................(8).
Persamaan (8) menggambarkan output per tenaga kerja yang dipengaruhi oleh
capital-output ratio (K/Y), labor services per worker dan residual. Persamaan (7) dan
(8) tidak jauh berbeda, tetapi persamaan jauh (8) lebih menggambarkan perubahan
dalam jangka panjang dalam variabel labor service per worker (H/L) dan residual (A)
(Romer : 2006). A adalah residual yang menggambarkan faktor-faktor yang
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mempengaruhi output per worker, dimana termasuk di dalamnya adalah kemajuan
teknologi.
Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematik untuk dapat mengukur
sejauhmana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu data yang akurat
diharapkan dapat menggambarkan suatu kondisi statistik perekonomian. Statistik ini
digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mempelajari perekonomian dan oleh para
pengambil keputusan untuk mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan
kebijakan-kebijakan yang tepat.
Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam
mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah produk domestik bruto (PDB). Produk
Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang
diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006).
Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah,
yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah.
Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku
maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai
keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan
ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha
yang ada (Saggaf, 1999).
Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional,
pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat
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pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar
harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang
mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektorsektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri
pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran,
pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasajasa lainnya.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi
pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:
DRBt - PDRBt-1
PED =

x 100 %
PDRBt-1

Di mana: PED = Pertumbuhan Ekonomi Daerah
PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu
PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah
1)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Menurut Indra Bastian (2002:82) penerimaan Pendapatan Asli Daerah

merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos
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retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah,
pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.
Kaitan PAD dengan pertumbuhan ekonomi daerah dikemukakan oleh Boediono
(1999:1-2) menyebutkan secara lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi daerah juga
berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut
harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan
penduduk.
Pendapatan daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP
RI No. 58 Tahun 2005).
Adapun sumber pendapatan daerah otonom menurut Halim (2004 : 67) adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
1. Pajak daerah
Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.
Adapun yang termasuk jenis pajak daerah yaitu:
1. Jenis pajak daerah propinsi terdiri dari: a) Pajak kenderaan bermotor, b) Bea balik
nama kenderaan bermotor, dan c) Pajak bahan bakar kenderaan bermotor.
2. Jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari: a) Pajak hotel dan restoran, b) Pajak
hiburan, c) Pajak reklame, c) Pajak penerangan jalan, d) Pajak pengambilan dan
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pengelolaan bahan galian golongan C, dan e) Pajak pemanfaatan air bawah tanah
dan air permukaan.

2. Retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada
mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai
pembayaran atas pemakaian jasa atau kerena mendapat pekerjaan usaha atau milik
daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan
kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dapat
dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa
layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Adapun jenis-jenis
retribusi terdiri dari:
1. Jenis retribusi daerah untuk propinsi terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan,
retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan
retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Jenis retribusi daerah untuk kabupaten / kota terdiri dari: retribusi pelayanan
kesehatan, retribusi pelayan persampahan / kebersihan, retribusi penggantian biaya
cetak KTP, retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, retribusi pelayanan
pemakaman, retribusi pelayanan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan

46

bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian
biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, retribusi pemakaian
kekayaan daerah, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa
usaha tempat pelelangan, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha tempat
khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan / persenggrahan / villa,
retribusi jasa usaha penyedotan kakus, retribusi jasa usaha rumah potong hewan,
retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal, retribusi jasa usaha tempat
rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air, retribusi jasa
usaha pengolahan limbah cair, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha
daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan
minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek

3. Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana
pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi:
1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan bank, 3)
bagian laba lembaga keuangan non bank, dan 4) bagian laba atas penyertaan
modal atau investasi.

4. Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Sesuai UU No.33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan
daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan
yang antara lain : 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara
tunai atau angsuran/cicilan, 2) Penerimaan jasa giro, 3) Penerimaan bunga
deposito, 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) Penerimaan ganti rugi
atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TPTGR).

2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu
Penelitian penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang relevan dengan
penelitian penulis mengenai belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah terhadap
laju pertumbuhan ekonomi dipaparkan dalam bentuk tabel berikut :

NO

Peneliti
dan
Tahun

1

Roben
Ompusung
gu, Zim
(Tahun
2010)

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu
Judul
Variabel
Hasil penelitian Kritis Peneliti
yang diteliti (Kesimpulan)
terhadap
dan analisis
Studi
sebelumnya
Analisis
Realisasi
Realisasi
Koefisien
pengaruh
pendapatan,
pendapatan
determinasi
realisasi
belanja
asli daerah,
sebesar 0,9867,
pendapatan
daerah dan
realisasi
seolah
dan belanja
pertumbuhan pendapatan
mengabaikan
daerah
ekonomi
transfer,
varibel lain
terhadap
realisasi lainyang
pertumbuhan
lain pendapatan mempengaruhi
ekonomi
yang sah dan
variabel
daerah (studi
realisasi belanja independen
pada 8
daerah
seperti
kabupaten
berpengaruh
SDM,teknologi
dan kota di
signifikan
,budaya, dan
Sumatra
terhadap
SDA.
Utara)
variabel terikat
pertumbuhan
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NO

2

3

Peneliti
dan
Tahun

Judul

Variabel
yang diteliti
dan analisis

Hasil penelitian Kritis Peneliti
(Kesimpulan)
terhadap
Studi
sebelumnya
ekonomi daerah,
baik secara
simultan
maupun secara
parsial yang
dapat dijelaskan
oleh angka
koefisien
determinasi (R2)
sebesar 0,9867.
Terdapat
Andayani,
Pengaruh
Variabel
Pertumbuhan
variabel lain
index
index
ekonomi tidak
yang
Tahun 2012 embangunan pembanguna berpengaruh
n manusia,
mempengaruhi
manusia,
signifikan
pertumbuhan pertumbuhan terhadap jumlah alokasi belanja
ekonomi,
ekonomi, dan alokasi
modal
dan belanja
belanja
belanja modal
operasional
sebagai
dengan arah
variabel
terhadap
hubungan yang
belanja
bebas dan
positif yaitu
alokasi
alokasi
semakin tinggi
belanja
modal pada
pertumbuhan
modal
pemerintah
ekonomi maka
kabupaten
sebagai
semakin tinggi
kota di
variabel
pula
Propinsi
terikat.
kemampuan
Kalimantan
daerah dapat
Barat.
mengalokasikan
belanja modal di
kabupaten/kota
di Provinsi
Kalimantan
Barat.
Suindyah
Pengaruh
Investasi,
Dengan semakin Penelitian
D, Sayekti investasi,
tenaga kerja
meningkatnya
belum
tenaga kerja dan
investasi yang
dilakukan
Tahun 2009 dan
pengeluaran masuk ke Jawa
secara cross
pengeluaran pemerintah
Timur
section, time
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NO

Peneliti
dan
Tahun

Judul

Variabel
yang diteliti
dan analisis

pemerintah
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Propinsi
Jawa Timur.

sebagai
variabel
bebas dan
pertumbuhan
ekonomi
sebagai
variabel
terikat

Hasil penelitian Kritis Peneliti
(Kesimpulan)
terhadap
Studi
sebelumnya
series dan time
khususnya
lag.
investasi asing
akan dapat
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi, (2).
Jumlah tenaga
kerja yang
bekerja akan
mempunyai
pengaruh yang
signifikan
terhadap
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi. 3.
Besarnya
pengeluaran
pemerintah akan
memberikan
dukungan
terhadap
pelaksanaan
pembangunan
khususnya
pembangunan
ekonomi di Jawa
Timur, karena
dengan semakin
bertambahnya
pengeluaran
pemerintah akan
menyebabkan
meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi.
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NO

Peneliti
dan
Tahun

4

Darwanto
Pengaruh
Variabel
dan
pertumbuhan pertumbuhan
Yustikasari, ekonomi,
ekonomi,
Yulia
pendapatan
pendapatan
asli daerah,
asli Daerah,
Tahun 2007 dan dana
dan dana
alokasi
alokasi
umum
umum
terhadap
sebagai
pengalokasia variabel
n anggaran
bebas dan
belanja
anggaran
modal
belanja
modal
sebagai
variabel
terikat.
Setyowati, Pengaruh
Variabel
Lilis dan
pertumbuhan pertumbuhan
Kus
ekonomi,
ekonomi,
Suparwati, DAU, DAK, DAU,DAK,
Yohana
PAD
PAD sebagai
terhadap
variabel
index
bebas dan
pertumbuhan index
Tahun 2012 manusia
pertumbuhan
dengan
manusia
pengalokasia sebagai
n anggaran
variabel
belanja
terikat dan
modal
belanja
sebagai
modal
variabel
sebagai
interviening. variabel
interviening.

5

Judul

Variabel
yang diteliti
dan analisis

Hasil penelitian Kritis Peneliti
(Kesimpulan)
terhadap
Studi
sebelumnya
Secara simultan Penelitian
seluruh variabel dilakukan
independen
hanya di tahun
tersebut
2004-2005
berpengaruh
signifikan
terhadap
variabel belanja
modal.

Pertumbuhan
ekonomi
terbukti tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap Index
Pembangunan
Manusia (IPM)
melalui alokasi
belanja modal
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
terbukti
berpengaruh
positif terhadap
index
pembangunan
manusia melalui
pengalokasian
anggaran
belanja modal.

Penelitian
belum
dilakukan
secara cross
section, time
series dan time
lag.
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NO

Peneliti
dan
Tahun

6

Mawarni,
Darwani,
Syukriy
Abdullah

7

Sitaniapess
y, Harry A.
P
Tahun 2013

Judul

Variabel
yang diteliti
dan analisis

Hasil penelitian Kritis Peneliti
(Kesimpulan)
terhadap
Studi
sebelumnya
Sampel kurang
Pengaruh
Pendapatan
Hasil analisis
banyak.
pendapatan
asli daerah
menunjukkan
asli daerah
dan dana
bahwa PAD
dan dana
Alokasi
berpengaruh
alokasi
umum
signifikan
umum
sebagai
positif terhadap
terhadap
variabel
belanja modal
belanja
bebas belanja dan
modal serta
modal
pertumbuhan
dampaknya
variabel
ekonomi, DAU
terhadap
inteviening
berpengaruh
pertumbuhan pertumbuhan negatif terhadap
ekonomi
Ekonomi
belanja modal
daerah
daerah
dan perpengaruh
(Studi Pada
sebagai
signifikan
Kabupaten
variabel
positif terhadap
Dan Kota Di independen
pertumbuhan
Aceh)
ekonomi.
Sementara
belanja modal
tidak
perpengaruh
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
Pengaruh
pengeluaran
pemerintah
terhadap
PDRB dan
PAD

Pengeluaran
pemerintah
sebagai
variabel
bebas dan
PDRB dan
PAD sebagai
variabel
terikat.

Pengeluaran
pemerintah
sektor
pertanian,
perikanan dan
kelautan, sektor
perindustrian
dan
perdagangan
baik
cara simultan
maupun parsial

Belum
menguraikan
variabel
pengeluaran
pemerintah
secara
keseluruhan.
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NO

Peneliti
dan
Tahun

Judul

8

Rustiono,
Dedi,SE

9

Priyo Hari
Adi
(2006)

Variabel
investasi,
tenaga kerja,
pengeluaran
pemerintah
sebagai
variabel
bebas dan
pertumbuhan
ekonomi
sebagai
variabel
terikat
Hubungan
Variabel
antara
independen
pertumbuhan adalah
ekonomi
belanja
daerah,
modal (X1),
belanja
pertumbuhan
pembanguna ekonomi
n dan
(X2).
pendapatan
Sedangkan
asli daerah
untuk
(Studi Pada
variabel
kabupaten
dependen
dan kota se- adalah PAD
Jawa Bali)
(Y1)

Analisis
pengaruh
investasi,
tenaga kerja,
dan
Tahun 2008 pengeluaran
pemerintah
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
di Propinsi
Jawa Tengah

Variabel
yang diteliti
dan analisis

Hasil penelitian Kritis Peneliti
(Kesimpulan)
terhadap
Studi
sebelumnya
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
PDRB,. selain
itu PDRB
berpengaruh
yang signifikan
terhadap
pendapatan asli
daerah.
Bahwa angkatan Tidak
kerja, investasi
menyebutkan
swasta (PMA
batasan
dan PMDN) dan masalah
belanja
penelitian
pemerintah
daerah memberi
dampak positif
terhadap
perkembangan
PDRB Propinsi
Jawa Tengah.
Pertumbuhan
ekonomi daerah
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
peningkatan
PAD; Belanja
pembangunan
memberikan
dampak positif
terhadap PAD
dan
pertumbuhan

Hanya
menjelaskan
korelasi belum
regresi atau
pengaruhnya
antar variabel
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NO

11

Peneliti
dan
Tahun

Sularso
2011

Judul

Variabel
yang diteliti
dan analisis

Analisis
deskriptif
kuantitatif
Pengaruh
Variabel
kinerja
independen
keuangan
adalah
terhadap
kinerja
alokasi
keuangan
belanja
(X1) dan
modal dan
alokasi
pertumbuhan belanja
ekonomi
modal (X2),
kabupaten/k sedangkan
ota di Jawa
variabel
Tengah
dependen
adalah
pertumbuhan
ekonomi (Y).
Analisis yang
dilakukan
yaitu,
analisis
deskriptif
kuantitatif

Hasil penelitian Kritis Peneliti
(Kesimpulan)
terhadap
Studi
sebelumnya
ekonomi.

Alokasi belanja
modal
dipengaruhi oleh
kinerja
keuangan,
alokasi belanja
modal
berpengaruh
terhadap
pertumbuhan
ekonomi, dan
pertumbuhan
ekonomi secara
tidak langsung
dipengaruhi oleh
kinerja
keuangan
daerah.

Tidak
melibatkan
variabel PAD
dan DAU
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2.3. Studi Teoretis & Empiris
Studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 2.1. Studi Teoritis dan Empiris
Studi teoretis :

Studi Empiris :

a) Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
b) Klasifikasi Menurut Peraturan
Pemerintah nomor 24 Tahun
2005
tentang
Standar
Akuntansi
memerintahan
Menurut Paragraf 34 PSAP
Nomor 02
c) Pasal
27
Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 menetapkan klasifikasi
belanja
d) Permendagri
Nomor
13
Tahun 2006 Pasal 60
e) Teori Pertumbuhan Ekonomi
Rostow dan Teori HarrordDomar, Teori Solow, Saggaf
dan Sadono Sakirno
f) Menurut Permendagri No.32
Tahun 2008, dalam upaya
peningkatan PAD
g) Abdul Halim (2002:73)
h) Indra Bastian dan Gatot
Soepriyanto (2002:85)
i) Pertumbuhan Ekonomi adalah
perubahan jangka panjang
secara perlahan dan mantap
yang terjadi melalui kenaikan
tabungan
dan
penduduk
(Schumpeter dan Hicks dalam
Jhingan,2002:4)

a) Analisis Pengaruh Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah
(Roben
Ompusunggu, Zim: 2010).
b) Pengaruh Index Pembangunan Manusia, Pertumbuhan
Ekonomi, dan Belanja Operasional terhadap Belanja Alokasi
Modal (Andayani ;2012).
c) Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran
Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.(Sundyah D,
Sayekti; 2012).
d) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,
dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal (Darwanto dan Yustikasari, Yulia;2007)
e) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD
terhadap Index Pertumbuhan Manusia dengan pengalokasian
Anggaran Belanja Modal sebagai variabel Interviening
(Setyowati, Lilis dan Kus Suparwati, Yohana; 2012)
f) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah(Mawarni, Darwani, Syukriy
Abdullah;2012).
g) Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pdrb Dan Pad
(Sitaniapessy, Harry A. P;2013)
h) Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan
Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Rustiono Dedi,SE;2008)
i) Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja
Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Priyo Hari, Adi
(2006)
j) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja
Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi (sularso ;2011)

HIPOTESIS
UJI
TESIS

55

2.4

Kerangka Pemikiran
Kerangka proses berpikir disusun atas dasar berpikir deduktif dan empiris.

Proses berpikir deduktif dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang relevan
dengan masalah yang diajukan pada penelitian, sedangkan berpikir empiris adalah
berpikir secara ilmiah dan logis atau masuk akal dan penelitian dibahas secara
mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kerangka proses berpikir dalam studi ini dimulai dengan studi teoritik, yakni
menganalisa teori-teori yang relevan dengan studi ini yang dimulai dari teori
pendapatan asli daerah, teori pertumbuhan ekonomi, teori belanja operasional dan
belanja modal. Teori-teori ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun konsep
tesis dengan proses berpikir deduktif, karena teori ini mempunyai kajian yang bersifat
umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus khusus. Dasar teoritik dan kajian
empirik yang mendasari hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya dijelaskan
sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Belanja Operasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Mangkoesoebroto ( 1994). mengemukakan bahwa:
“ Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan
penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang,
pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.”.
Penelitian-penelitian terdahulu telah mengungkapkan hasil penelitian yang
dapat dijadikan kerangka berpikir peneliti. Teori tersebut adalah sebagai berikut :
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Mengikuti Barro (1990) konstribusi pengeluaran yang produktif berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran pemerintah sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor
perindustrian dan perdagangan baik cara simultan maupun parsial mempunyai
pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu PDRB berpengaruh yang signifikan
terhadap pendapatan asli daerah. (Sitaniapessy, Harry A. P;2013)
Menurut hasil penelitian terdahulu tentang belanja daerah yang bertema
analisis pengaruh realisasi pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi, belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
pertumbuhan ekonomi daerah daerah ( Roben Ompusunggu, Zim: 2010.)
Berpikir deduktif dilakukan peneliti dengan cara mempelajari teori-teori yang
relevan dengan masalah yang diajukan pada penelitian, dan membahas secara
mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasar teori dan
fakta peneliti memiliki asumsi bahwa : Belanja operasional berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara positif.

2.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sukirno (2006) dalam Sayekti Sundiyah (2009; 482) kegiatan investasi
memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf
kemakmuran masyarakat.
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Teori Harord Domar sebagai teori Penghubung dan teori Adolf Wagner dalam Anna
Yulianita (2008;12) yang menjadi Hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab
semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni akan semakin meningkatnya
fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan,
meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.
Teori Harord Domar menyebutkan salah satu cara untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. semakin
banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukkan oleh beberapa peneliti
di ungkapkan di bawah ini :
Penelitian oleh Maulana Malik Iskandar (2012) bahwa belanja modal, dana
perimbangan, kualitas pengelolaan daerah dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Alokasi Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan
pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung (Sularso;2011).
Investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi
dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. (Rustiono Dedi
;2008).
Belanja modal dan perpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan
ekonomi.( Mawarni, Darwani, Syukriy Abdullah;2011).
Beberapa teori dan penelitian sebagaimana yang dikemukakan tersebut,
tentunya secara linier alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan
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ekonomi daerah. Jika dilihat dari besarnya jumlah alokasi belanja modal yang
disediakan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang sangatlah kecil bila
dibandingkan belanja operasi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi
daerah. Oleh karena itu dimungkinkan terdapat pengaruh dari belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan kabupaten di
Provinsi Jawa Barat.
Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya
berbagai pertimbangan pengalokasiannya. Alokasi belanja modal yang didasarkan
pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di
pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada
satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan
prasarana fisik. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan
sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun
untuk fasilitas publik berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap
lainnya.
Untuk mendapatkan aset tetap, pemerintah daerah cukup merealisasikan
anggaran belanja modal pada tahun berjalan, sedangkan untuk belanja operasi
pemerintah daerah harus mengeluarkan secara rutin dan terus-menerus selama aset
tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah. Anggaran belanja modal yang terealisasi
setiap tahunnya akan menunjukkan adanya penambahan aset tetap suatu daerah,
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sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak
jangka panjang secara financial.

2.4.3. Pengaruh Belanja Operasi dan Belanja Modal secara simultan terhadap
Perumbuhan Ekonomi
Penelitian lain oleh Jamzani Sodik (2007) bahwa pengeluaran pemerintah
berpengaruh

(baik

pengeluaran

pembangunan

maupun

pengeluaran

rutin)

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Pengeluaran pemerintah sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor
perindustrian dan perdagangan baik cara simultan maupun parsial mempunyai
pengaruh signifikan terhadap PDRB. Kemudian penelitian pengaruh pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB dan PAD menurut Harry Ap (2013) bahwa pengeluaran
pemerintah sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor perindustrian dan
perdagangan baik cara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh signifikan
terhadap PDRB.

2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pendapatan asli daerah, yang
merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos
retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah,
Pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Indra Bastian,
2002:82).
Teori penghubung Boediono (1999:1-2) menyebutkan secara lebih lanjut
bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”
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Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukkan oleh beberapa
peneliti di ungkapkan seperti berikut ini : PDRB berpengaruh yang signifikan
terhadap pendapatan asli daerah (Sitaniapessy, Harry A. P ;2013). Belanja
pembangunan memberikan dampak positif terhadap PAD (Priyo Hari Adi ;2006).
Teori dan penelitian di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk berasumsi
bahwa: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli
daerah periode setelahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan nilai
PDRB. PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat
keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah.
PAD ini merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut
oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tarif pungutan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 (pasal 3), PAD
bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai
perwujudan desentralisasi. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat,
hal ini karena PAD digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran daerah
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat salah satunya melalui belanja modal.
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Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan
atau menggambarkan paradigma dari penelitian ini
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
X1

Y

Z

X2
ε1

ε2

Dimana :
X1 : Belanja Operasi
X2 : Belanja Modal
Y : Pertumbuhan Ekonomi
Z : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
€ : Epsilon

2.5. Hipotesis
Sebagai mana uraian-uraian teori tentang variabel yang saling berkaitan satu
sama lainnya, dengan demikian peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini
sebagai berikut:
Menurut hasil penelitian tentang belanja daerah yang bertema analisis pengaruh
realisasi pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah oleh
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Roben Ompusunggu, Zim: 2010; bahwa realisasi pendapatan asli daerah, realisasi
pendapatan transfer, realisasi lain-lain pendapatan yang sah dan realisasi belanja
daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi
daerah, baik secara simultan maupun secara parsial yang dapat dijelaskan oleh angka
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9867.
Kemudian penelitian pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan
PAD menurut Harry Ap (2013) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian,
perikanan dan kelautan, sektor perindustrian dan perdagangan baik cara simultan
maupun parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB. Selain itu PDRB
berpengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Penelitian oleh Maulana Malik Iskandar (2012) bahwa belanja modal, dana
perimbangan, kualitas pengelolaan daerah dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan
pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung(Sularso;2011)
Investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi
dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. (Rustiono Dedi
;2008).
Belanja modal dan perpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan
ekonomi.( Mawarni, Darwani, Syukriy Abdullah;2011).
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Penelitian lain oleh Jamzani Sodik (2007) bahwa pengeluaran pemerintah
berpengaruh

(baik

pengeluaran

pembangunan

maupun

pengeluaran

rutin)

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang lain bahwa mengenai analisis
pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi (Rustiono, Dedi;2008), juga bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA
dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap
perkembangan PDRB.
Teori Harord Domar menyebutkan salah satu cara untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. semakin
banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian di atas, maka peneliti mempunyai
hipotesis bahwa :
Ho : Tidak terdapat pengaruh positif secara signifikan belanja operasi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat.
H1 : Terdapat pengaruh positif secara signifikan belanja operasi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat.
H0 : Tidak terdapat pengaruh positif secara signifikan belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat.
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H2 :Terdapat pengaruh positif secara signifikan belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat.
H0 : Tidak terdapat pengaruh belanja operasi dan belanja modal secara
simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota dan kabupaten di
Jawa Barat.
H3 : Terdapat pengaruh belanja operasi dan belanja modal secara simultan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Penelitian yang dilakukan oleh Priyo Hari Adi tentang hubungan antara
pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah
menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai pengaruh signifikan
terhadap peningkatan PAD; belanja pembangunan memberikan dampak positif
terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.
Teori penghubung Boediono (1999:1-2) menyebutkan secara lebih lanjut
bahwa Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”
Hipotesis tentang pertumbuhan berimplikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah
adalah sebagai Berikut :
H0: Tidak terdapat implikasi pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan
asli daerah.
H4: Terdapat implikasi pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli
daerah.

