BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun

2004

menyelenggarakan

tentang

Perimbangan

pemerintahan

Negara

mencapai masyarakat adil,makmur,

Keuangan
dan

Republik

pembangunan

Indonesia

nasional untuk

dan merata berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan
daerah

sebagai

bagian

integral

dari

pembangunan

nasional

dilaksanakan

berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang
memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Djaenuri (2012).
Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang
Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 tentang Dana
Perimbangan. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah. Pengertian APBD juga terdapat dalam PP No. 58 Tahun
2005 Pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (a) Pendapatan daerah, (b)
Belanja daerah, dan (c) Pembiayaan daerah. Secara rinci ketiga hal tersebut akan
diuraikan sebagai berikut.
a. Pendapatan daerah
Pendapatan daerah meliputi sama penerimaan uang yang melalui Rekening
Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak
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daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah.
b. Belanja daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh
daerah.
c. Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selain

pengertian APBD secara yudisial di atas,

beberapa orang

mengeluarkan pendapatnya masing-masing tentang pengertian APBD. Halim, dkk
(2012: 10) mengatakan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
Sedangkan Badrudin (2012: 97) dalam Bukunya Ekonomika Otonomi daerah
berpendapat bahwa:
“APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup
seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran
pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka
mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang
dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan
perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.
Halim (2012: 22) menyatakan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD,
memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi
biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut,

dan adanya

biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang
akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
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4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Berdasarkan beberapa pengertian APBD yang telah disebutkan diatas,
dapat disimpulkan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja tahunan pemerintah
daerah dalam satuan uang yang disusun berdasarkan intruksi materi dalam negri
serta berbagai pertimbangan lainnya dimana dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD dalam peraturan daerah, mencakup seluruh
pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah,

2.1.1.1 Arti Penting APBD
APBD yang merupakan program kerja suatu daerah sangat penting
dirumuskan karena APBD dapat menjadi acuan kerja Pemda dalam satu tahun
anggaran. Menurut Mardiasmo (2004: 121) Anggaran sektor publik penting
karena beberapa alasan, yaitu:
a. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan social-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
b. Anggaran dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat
yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada
terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber
daya (scarcity of resources), pilihan (choice) dan trande-offs.
c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung
jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument
pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Mardiasmo (2004: 103) mengatakan bahwa Anggaran Daerah atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan
yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, Anggaran Daerah juga digunakan
sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu
pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di
masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar
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evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi
bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD yang
merupakan anggaran sektor publik penting karena adanya kebutuhan dan
keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan
sumber daya yang ada terbatas, sehingga APBD menjadi suatu acuan kerja
pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan merupakan suatu
bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada rakyat.
2.1.1.2 Prinsip – Prinsip APBD
Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara
dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan masyarakat, sehingga sebagai daerah otonom, daerah
mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan
pertanggung jawaban kepada masyarakat. Djaenuri (2012: 42). Berarti APBD
merupakan salah satu alat yang memegang peran penting dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka
APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Badrudin (2012: 76)
mengatakan bahwa untuk mengukur penyelenggaraan pemerintah yang good
governance maka pemerintah harus mampu memenuhi prinsip dasar atau asasasas pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
a. Transparansi
b. Efisien
c. Efektif
d. Akuntabilitas
e. Partisipasif
Penjelasan dari norma-norma dan prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan
APBD adalah sebagai berikut.
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a. Transparansi
Transparansi mengisyaratkan adanya keterbukaannya pemerintah (birokrasi)
didalam proses pembuatan kebijakan tentang APBD sehingga publik dan
DPRD

dapat

mengetahui,

mengkaji,

dan

memberikan

masukan

serta

mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan APBD
didalam perumusan kebijakan pengelolaan APBD.
b. Efisien
Efisien dalam pengelolaan APBD didasarkan pada suatu pemikiran bahwa
setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna
menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran yang sangat
diperlukan

dalam

rangka

pendapatan/penerimaan,
pendapatan

mencapai

efesiensi.

Berdasarkan

segi

efisiensi berarti dalam upaya memperoleh setiap

daerah/beban

biaya

yang

dikeluarkan

harus

lebih

kecil

dibandingkan dengan hasil penerimaannya.
c. Efektif
Efektif dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan APBD berarti
anggaran harus tepat sasaran. Pemikiran lama dengan mengabaikan apakah
sasaran yang akan dicapai dari anggaran, belanja tepat atau tidak karena yang
penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai harus diganti
dengan pemikiran baru yang menggunakan pendekatan anggaran berbasis
kinerja yang berorientasi pada hasil. Berdasarkan segi pengeluaran/belanja,
efektif

artinya

segala

jenis

pengeluaran

dalam APBD

harus

mampu

menghasilkan manfaat langsung dan tepat sasaran sesuai yang direncanakan
dalam APBD.
d. Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dituntut adanya pertanggung jawaban
secara institusional kepada DPRD karena DPRD-lah yang menilai apakah
kinerja

pemerintah

dalam mengelola

APBD baik

atau buruk

dengan

menggunakan kriteria yang sesuai. Pertanggung jawaban publik merupakan
keharusan dalam upaya perwujudan good governance. Akuntabilitas dalam
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pengelolaan APBD harus bersifat komprehensif yang mencakup aspek
kebijakan dalam penggunaan anggaran.
e. Partisipasif
Partisipasif berarti dalam pengelolaan APBD harus melibatkan peran serta
publik secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin dalam bentuk
kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan APBD yang benar.
Di

samping

itu,

kebijakan

pembangunan

dalam

APBD

juga

harus

mengkomodasikan aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara
langsung dalam bentuk keterlibatan publik dalam membangun daerah melalui
proyek-proyek pembangunan dalam APBD.

2.1.1.3 Fungsi APBD
Menurut Mardiasmo (2004: 122) APBD mempunyai beberapa fungsi
utama, yaitu:
a. Sebagai alat perencanaan
b. Sebagai alat pengendalian
c. Sebagai alat kebijakan fiskal
d. Sebagai alat politik
e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi
f. Sebagai alat penilaian kinerja
g. Sebagai alat motivasi

Fungsi-fungsi utama APBD sebagaimana disebutkan di atas, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Sebagai alat perencanaan
APBD dibuat oleh Pemda untuk merencanakan tindakan apa yang akan
dilakukan, biaya yang dibutuhkan , serta hasil yang diperoleh dari belanja
yang dilakukan pemerintah. Hal ini berarti dalam APBD, setidak-tidaknya
tergambar tiga komponen utama yaitu:


Tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan,



Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
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Hasil yang akan diperoleh dari suatu kegiatan tersebut.

b. Sebagai alat pengendalian
APBD dapat memberikan detail atas pendapatan yang diperoleh Pemda serta
pengeluaran (belanja) yang dilakukan Pemda. Dengan demikian, maka APBD
dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Dengan demikian setiap
kegiatan atau program dalam APBD, hanya jelas sumber pembiayaannya,
misal berapa dana bersumber dari PAD, dan berapa besar dari DAU, atau
mana kegiatan yang dilakukan dengan biaya dari PAD murni dan mana dari
DAU murni.
c. Sebagai alat kebijakan fiskal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mempergunakan APBD. Pemda
dapat melakukan prediksi-prediksi serta estimasi ekonomi. Kegiatan-kegiatan
atau program dalam APBD harus juga dipertimbangkan sebagai suatu estimasi
atau

prediksi

perkembangan

ekonomi

daerah

yang

pada

akhirnya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
d. Sebagai alat politik
APBD adalah political tool yang berfungsi sebagai bentuk komitmen eksekutif
dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan
tertentu.
e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi
APBD merupakan alat koordinasi antar bagian dalam sistem kerja pemerintah.
APBD yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya
inskonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di
samping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit
kerja dalam lingkaran eksekutif. Dalam hal ini APBD berfungsi sebagai alat
publik dalam bentuk penerapan dan aktualisasi komitmen eksekutif dan
legislatif sebagaimana diikrarkan dalam bentuk visi dan misinya pada saat
kampanye.
f.

Sebagai alat penilaian kinerja
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APBD merupakan komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi
wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran dan efisiensi pelaksannaan anggaran.
g. Sebagai alat motivasi
APBD dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar
bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien, dalam mencapai target dan
tujuan organisasi yang lebih ditetapkan.

2.1.2

Pendapatan Asli Daerah
Menurut Abdul Halim (2012: 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli
daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung
upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.
Sedangkan

menurut

Mardiasmo

(2004:132)

mengemukakan

bahwa

Pendapatan Asli Daerah adalah :
“penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa :
“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut

berdasarkan

peraturan

daerah

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak
dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:


Pajak daerah,

25



Retribusi daerah,



Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,



Lain-lain PAD yang sah.

Halim (2012: 101) mengemukakan bahwa :
“PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.

Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2012: 101) adalah sesuai
dengan klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

2.1.2.1 Pajak Daerah
Menurut UU N0. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah disetujui dan disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengatakan bahwa Pajak Daerah yang
selanjutnya disebut Pajak adalah :
“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”

Menurut Mohammad

Zain (2010:314) mengemukakan bahwa Pajak

Daerah adalah :
“kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undangan,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi
Daerah, jenis pajak provinsi terdiri dari :
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a. Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d. Pajak kendaraan di atas air
e. Pajak air dibawah tanah
f.

Pajak air permukaan

Pada umumnya jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
1. Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang
khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh
pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama,
kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Pajak Restoran dan Rumah Makan
Pajak Restoran dan Rumah Makan adalah pajak atas pelayanan restoran.
Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan/ atau
minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha
jasa boga atau ketering.
3. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah
semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau
keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh
setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas
untuk berolah raga.
4. Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah
benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya
untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan
atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau
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yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum,
kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
5. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan
ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang
rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal tenaga listrik
disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan
oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan
Jalan tersebut diatur dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri dengan
pertimbangan Mentri Keuangan.
6. Pajak Bahan Galian Golongan C
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan
pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahan Galian Golongan C terdiri dari asbes, batu
tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit,
dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafi, granit/ andesit, gips, kalsit, pasir
kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah
liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal dan trakkit.
7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air
bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau
badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air
bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, tidak termasuk air laut.

2.1.2.2 Retribusi Daerah
Menurut Saragih (2003:65) mengemukakan bahwa Retribusi Daerah
adalah :
“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk
kepentingan orang pribadi atau badan”.

28

Menurut Halim ( 2012: 102) Retribusi daerah merupakan pendapatan
daerah yang berasal dari retribusi. Pada lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan
retribusi menurut Lampiran IIIa dan Lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun
2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagai penjabaran dari Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang – Undang 34 Tahun
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi 3(tiga), yaitu sebagai
berikut :
1.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa
umum untuk provinsi antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian
kendaraan bermotor, penggantian beban cetak peta, pelayanan tera/ tera
ulang, dan pelayanan pendidikan.

2.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha untuk
pemerintah provinsi antara lain adalah pemakaian kekayaan daerah, jasa
usaha tempat pelelangan, jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
jasa usaha pelayanan pelabuhan, jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, jasa
usaha limbah cair, jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, jasa usaha
tempat khusus parker, dan penyeberangan di air.

3.

Retribusi Perizinan Tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana,
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah
provinsi antara lain adalah retribusi izin trayek dan izin usaha perikanan.
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Menurut

Halim

(2012:

102)

Jenis

pendapatan

retribusi

kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:
1. Retribusi Jasa Umum Meliputi :


Retribusi pelayanan kesehatan,



Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,



Retribusi pergantian biaya cetak KTP,



Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil,



Retribusi pelayanan pemakaman,



Retribusi pelayanan pengabuan mayat,



Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum,



Retribusi pelayanan pasar,



Retribusi pengujian kendraan bermotor,



Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,



Retribusi penyediaan dan/ penyedotan kakus



Retribusi pengolahan limbah cair



Retribusi penggantian beban cetak peta



Retribusi pelayanan pendidikan



Retribusi pelayanan tera/ tera ulang



Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha Meliputi :


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/pesanggrahan/villa,



Retribusi jasa usaha rumah potong hewan,



Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air,



Retribusi penyediaan dan/ penyedotan kakus

untuk
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Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan,



Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga,



Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,



Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,

3. Retribusi Perizinan tertentu meliputi :


Retribusi izin mendirikan bangunan,



Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,



Retribusi izin gangguan,



Retribusi izin trayek,



Retribusi izin perikanan.

Menurut UU N0. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah disetujui dan disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
Menurut Halim (2012: 104), Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah
yang Dipisahkan merupakan :
“Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan”.

Menurut Halim (2012: 104) Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek
pendapatan yang mencakup :
1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/
BUMN, dan
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3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

Adapun ciri pokok perusahaan daerah adalah adanya kesatuan produksi
(regional) dalam arti luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan
umum dan memupuk pendapatan.
Jenis usaha yang dikelola Pemerintah Daerah sangat beraneka ragam. Hal
ini tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Semakin
banyak potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan, maka semakin besar
pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba Daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah.

2.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang Sah, menurut penjelasan Pasal 6 pada Ayat 1
huruf d Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah meliputi:
a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
b. Jasa giro;
c. Pendapatan bunga;
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah.

Menurut Halim (2012: 104) pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah
yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah. Transaksi ini disediakan untuk
mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan

ini meliputi objek pendapatan berikut:
1) Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan,
2) jasa giro,
3) Pendapatan bunga
4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
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5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing
7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
8) Pendapatan denda pajak
9) Pendapatan denda retribusi
10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11) Pendapatan dari pengembalian
12) Fasilitas social dan fasilitas umum
13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
15) Hasil pengelolaan dana bergulir

Dengan demikian, masing-masing daerah dapat menggali sumber-sumber
penerimaan

lain-lain

Pendapatan

Asli

Daerah.

Penggalian

sumber-sumber

penerimaan ini dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2.1.3

Dana Alokasi Umum
Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan daerah, Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan

antar

daerah

untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.
Sedangkan Halim (2013: 124) mengemukakan bahwa :
“ Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat back grant
sehingga pementiah daerah mempunyai keleluasaan didalam penggunaan
dana alokasi umum sesuai dengan kebutihan dan aspirasi masing – masing
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.
Tujuan pengalokasian DAU ini selain memang dalam kerangka otonomi
pemerintahan di tingkat daerah, juga memiliki tujuan lain, salah satu tujuan
penting pengalokasian DAU ini adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan
penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia. Halim
(2013: 118)
Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki
jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya
sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam
APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon
pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang
lebih besar terhadap keuangan negara.

2.1.3.1 Penetapan Dana Alokasi Umum
Pasal 48 PP No. 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa alokasi DAU per
daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam pasal 37 juga
disebutkan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26%
dari Pendapatan Dalam Negeri neto.
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Menurut pendapat Mardiasmo (2004: 144) DAU untuk daerah Propinsi
dan Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Dana ini
dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah.
Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan:
1. Potensi daerah (PAD, PBB, BPHTB, dan bagian daerah dari penerimaan
SDA).
2. Kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di
daerah.
3. Tersedianya dana APBN.

Ditambahkan

oleh

Mardiasmo

(2004: 158)

bahwa

perhitungan

DAU

berdasarkan

formula.

Untuk

daerah,

maka

didasarkan pada dua faktor, yaitu:
1. Faktor murni
Faktor

murni

menghindari

adalah

efek

perhitungan

negatif,

DAU

misalnya

kesenjangan

antar

digunakan faktor penyeimbang.
2. Faktor penyeimbang
Faktor

penyeimbang

kemungkinan

merupakan

penurunan

suatu

kemampuan

mekanisme

daerah

untuk

menghindari

dalam pembiayaan

beban

pengeluaran daerah.

Proporsi,

komponen

dan

rumusan

perhitungan

DAU

mengalami

perubahan. Dari sisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untuk daerah sebesar
satu persen dari 25 persen menjadi 26 persen. Kenaikan tersebut dilakukan secara
bertahap dimulai berlakunya UU 32/2004 sampai dengan tahun 2007 kenaikan
menjadi 25,5 persen untuk daerah, kemudian dari tahun 2008 dan seterusnya
menjadi 26 persen.
Dengan menggunakan bobot DAU setiap daerah yang diperoleh dari
perhitungan, maka dapat dihitung besarnya alokasi DAU. Mardiasmo (2004: 163)
memberikan penjelasan mengenai besarnya alokasi DAU sebagai berikut:
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Besarnya alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota
Dihitung dengan mengalikan bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan
besarnya total dana DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota. Total dana
DAU untuk kabupaten/kota secara nasional adalah 90% dari menerimaan
dalam Negeri (PDN)

Nasional.

Besarnya

alokasi DAU untuk

suatu

kabupaten/kota dirumuskan sebagai berikut :
Alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota=90% x 25% x PDN x bobot
Sumber: Mardiasmo ( 2004: 163)


Besarnya alokasi DAU ke suatu provinsi
Mirip dengan cara menghitung alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota,
perbedaannya adalah total dana DAU tersedia untuk propinsi hanyalah 10%
terhadap 25% dari PDN. Besarnya alokasi DAU untuk suatu propinsi
dirumuskan sebagai berikut:
Alokasi DAU ke suatu propinsi= 10% x 25% x PDN x bobot provinsi
Sumber: Mardiasmo ( 2004: 163)

PP No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Alokasi DAU untuk daerah
dihitung dengan menggunakan formula:
DAU = CF + AD
(Sumber: PP No. 55 Tahun 2005)

Keterangan:
CF = Celah Fiskal, dihitung dengan menggunakan formula CF = ( Kebutuhan Fiskal- Kapasitas
Fiskal)
AD = Alokasi Dasar
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2.1.4

Dana Alokasi Khusus
Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan
Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa:
“Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”
Dana Alokasi Khusus juga adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional. Erlina (2012).
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan
kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah. Kegiatan khusus tersebut harus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan
dalam APBN. Dalam mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus Pemerintah
menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan
kriteria teknis.
1.

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah dalam APBD.

2.

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan karakteristik daerah.

3.

Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis. Bagi
daerah Kabupaten /Kota yang menjadi penerima Dana Alokasi Khusus harus
mempunyai sarat seperti yang terdapat pada Undang-undang 33 tahun 2004,
diantaranya adalah :


Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurangkurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.



Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD.



Untuk

daerah

dengan

kemampuan fiskal tertentu tidak

menyediakan Dana Pendamping.

diwajibkan
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2.1.5

Belanja Daerah
Pengertian Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun

2005 adalah :
“semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas
dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.”

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
mengemukakan bahwa:
“Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam
penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja
diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), oganisasi dan fungsi.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis
belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk
tujuan pelaporan keuangan menjadi:
1. Belanja Operasi.
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja
Operasi meliputi:
a. Belanja pegawai,
b. Belanja barang,
c. Bunga,
d. Subsidi,
e. Hibah,
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f.

Bantuan sosial.

2. Belanja Modal.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset
tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset
tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
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 aset tetap lainnya,
f.

Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.
Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang sifatnya tida biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintah pusat/daerah.
4. Belanja Transfer.
Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang
lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana
perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi
hasil dari kabupaten/kota ke desa.
Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Berdasarkan

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun

2006

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya
perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:
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1. Belanja Langsung.
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
a. Belanja pegawai,
b. Belanja barang dan jasa,
c. Belanja modal.
2. Belanja Tidak Langsung.
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak
langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a. Belanja pegawai,
b. Belanja bunga,
c. Belanja subsidi,
d. Belanja hibah,
e. Belanja bantuan sosial,
f.

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua
pengeluaran

daerah

dalam

satu

tahun

anggaran

yang

tidak

diperoleh

pembayarannya kembali oleh daerah yang dialokasikan secara adil dan merata
untuk

pembangunan

dan

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

sehingga

hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi,
khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

2.1.5.1 Teori Pengeluaran Pemerintah
a. Teori Rostow dan Musgrave
Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2001) memperkenalkan
teoeri yang

menghubungkan

perkembangan

pengeluaran pemerintah dengan

tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap
menengah, dan tahap lanjut.
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Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi
pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan
fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian
pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah
masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat
semakinmeningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin
besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan
swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan
pasar yang terjadi.
Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase
terhadap

GNP

semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam

presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya,
Rostow

mengatakan

bahwa

aktivitas

pemerintah

beralih

dari penyediaan

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan
hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Teori Adolf Wagner
Adolf Wagner dalam Mangkoesoebroto
pengeluaran

pemerintah

dan

kegiatan

(2001) menyatakan bahwa

pemerintah

semakin

lama

semakin

meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya
peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah
dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per
kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat
terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul
dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.
Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab
semakin
pertahanan

meningkatnya
keamanan

pengeluaran
dan

pemerintah,

ketertiban,

yakni

meningkatnya

meningkatnya
fungsi

fungsi

kesejahteraan,

meningkatnyaa fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.
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c. Teori Peacock dan Wiseman
Menurut Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (2001) Teori ini
didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah
selalu

berusaha

memperbesar

memperbesar

penerimaan

pengeluarannya

dari pajak,

dengan

mengandalkan

padahal masyarakat tidak

menyukai

pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang
semakin

besar

pengeluaran

tersebut.

pemerintah

Meningkatnya

juga

semakin

penerimaan

meningkat.

pajak

menyebabkan

Dalam keadaan

normal

meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar,
begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

2.1.6

Tinjauan Penelitian Sebelumnya
Tinjauan penelitian sebelumnya

yang berhubungan dengan belanja daerah

dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) berjudul Pengaruh Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah
Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Pada penelitian tersebut
hasil analisis menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh
signifikan terhadap BD, baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak digunakan
lag pengaruh PAD lebih kuat terhadap BD dibandingkan pengaruh DAU, namun
dengan menggunakan lag pengaruh DAU lebih kuat terhadap BD dibandingkan
PAD. Ketika kedua faktor diregres serempak dengan BD pengaruh keduanya juga
signifikan baik dengan ataupun tanpa lag. Daya prediksi DAU lebih rendah dari
PAD apabila tanpa lag dan sebaliknya bila dengan lag, daya prediksi DAU lebih
tinggi dari PAD, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi flypaper
effect.
Penelitian kedua yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian
yang dilakukan oleh Maimunah (2006) yang berjudul Flypaper Effect pada Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian didapat Pertama,
besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah
(pengaruh positif).
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Kedua, terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota
di Sumatera. Ketiga, dari hasil pengujian diketahui adanya pengaruh flypaper
effect dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan. Keempat, tidak
terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya
rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatera.
Kelima, Pada bidang Pendidikan tidak terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah
bidang Pendidikan. Selanjutnya bagian b telah terjadi flypaper effect pada Belanja
Daerah bidang Kesehatan. dan Belanja Daerah bidang Pekerjaan Umum-pun
terjadi flypaper effect.
Adi (2006) meneliti mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi
daerah, belanja pembangunan, dan PAD. Data yang digunakan adalah APBD
realisasi pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa-Bali tahun 1998 – 2003. Data
kemudian dikelompokkan menjadi data sebelum dan sesudah desentralisasi.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil
penghitungan

menunjukkan

bahwa

belanja

pembangunan

mempunyai

efek

langsung terhadap PAD. Belanja pembangunan mempunyai hubungan positif
dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan
positif dengan peningkatan PAD. Adi (2006) menyatakan bahwa hubungan tidak
langsung antara belanja pembangunan dengan peningkatan PAD dapat dijelaskan
oleh

variabel pertumbuhan

ekonomi.

Hasil penelitian

Adi (2006) adalah

pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap
peningkatan PAD serta belanja pembangunan memberikan dampak yang positif
dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2007) dengan judul
Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan
Kabupaten di Indonesia mencakup tahun 1988 hingga 2003. Atas dasar
pertimbangan ini terkumpul 280 kota dan kabupaten. Sampel mencapai 75 persen
atas jumlah populasi pada tahun 2003. Variabel independen yang digunakan
meliputi pos-pos PAD, transfer antar pemerintah, Pengeluaran Rutin (Belanja
Operasional), dan Pengeluaran Pembangunan (Belanja Modal) pemerintah daerah,
tingkat luas wilayah, tingkat harga (inflasi), dan jumlah penduduk di kota dan
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kabupaten. Variabel dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi
(PDRB). Peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalian PAD yang lebih
tinggi. Simpulan ini mengindikasikan sikap overaktif pemerintah daerah terhadap
arti pentingnya transfer. Bagi pemerintah pusat, transfer memang diharapkan
menjadi pendorong agar pemerintah daerah secara intensif menggali sumbersumber penerimaan sesuai kewenangannya. Namun, penggalian PAD yang hanya
didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian
daerah.
Harianto dan Adi (2007) meneliti mengenai hubungan antara DAU,
belanja modal, PAD dan pendapatan perkapita. Populasi dan sampel dalam
penelitian ini adalah kabupaten dan kota se-Jawa-Bali. Tahun data yang
digunakan diperoleh dari BPS dan memiliki rentang waktu tahun 2001 – 2004.
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis jalur.
Hipotesis yang dikemukakan yaitu : DAU berpengaruh positif terhadap belanja
modal;

belanja modal berpengaruh positif terhadap

PAD; belanja modal

berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita; PAD berpengaruh positif
terhadap pendapatan perkapita. Kesimpulan yang mereka peroleh yaitu DAU
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan belanja modal; belanja
modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PAD; belanja modal
berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

perubahan

PAD; dan PAD

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita.
Selanjutnya

Harianto

dan Adi (2007) dengan menggunakan analisis jalur

menyimpulkan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan
negatif terhadap pendapatan perkapita dalam hubungan langsung, tetapi juga
mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD
dan DAU mempunyai dampak yang signifikan terhadap PAD melalui belanja
modal (efek tidak langsung).
Adapun

penelitian

terdahulu

yang

berkaitan

dengan

penelitian

ini

diantaranya adalah Ulfi Maryati dan Endrawati (2010) melakukan penelitian
pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus:
Sumatera Barat). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data

44

kuantitatif yang meliputi data keuangan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD). Periode penelitian dari tahun 2004 – 2006. Hasil penelitian ini
adalah PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi.

PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, tetapi DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Listiorini (2011) yang berjudul
Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah
terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil
penelitian menunjukkan secara simultan terjadi fenomena fly paper effect pada
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil
(DBH)

dan

Pendapatan

Asli

Daerah

terhadap

Belanja

Daerah

pada

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Secara parsial, fenomena flypaper effect
terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU)t-1/(X1) dan Pendapatan Asli Daerah
(X4) t-1 terhadap Belanja Daerah di masa yang akan datang. Semakin tinggi
alokasi DAU yang diberikan pusat pada tahun tertentu maka akan direspon daerah
dengan kenaikan atau meningkatnya Belanja Daerah dimasa yang akan datang.
Hal ini menunjukkan bahwa 69.1% variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil
(DBH) dan Pendapatan Asli Daerah. Sisanya sebesar 30.1% diduga dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini.
Penelitian

lainnya

dilakukan

oleh

Amnah

(2014)

yang

berjudul

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Alokasi Khusus
Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel

Intervening Di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh dari tahun 2009 sampai dengan
2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan
terhadap

Pertumbuhan

Ekonomi.

Secara

parsial Pendapatan

Asli Daerah

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tetapi Dana Alokasi
Umum dan

Dana

Alokasi Khusus berpengaruh tidak

Pertumbuhan

Ekonomi.

Secara

tidak

langsung

signifikan terhadap

Pendapatan

Asli

Daerah
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berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal
tetapi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.
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Tabel 2.1
Matriks Perbandingan Hasil Penelitian Sebelumnya
Peneliti

Judul

Hasil

Persamaan

Perbedaan

Abdullah

Pengaruh Dana

secara terpisah DAU dan

DAU, PAD dan

Dana Alokasi

dan Halim

Alokasi Umum

PAD berpengaruh signifikan

Belanja Daerah

khusus

(2003)

(DAU) dan

terhadap BD, baik dengan

Pendapatan Asli

maupun tanpa lag

(DAK)

Daerah (PAD)
terhadap
Belanja
Pemerintah
Daerah Studi
Kasus
Kabupaten/Kota
di Jawa dan
Bali
Maimunah

Flypaper Effect

Pertama, besarnya nilai DAU

DAU, PAD dan

Dana Alokasi

(2006)

pada Dana

dan PAD mempengaruhi

Belanja Daerah

khusus

Alokasi Umum

besarnya nilai belanja daerah

(DAU) dan

(pengaruh positif).

Pendapatan Asli

Kedua, terjadi flypaper effect

Daerah

pada Belanja Daerah pada

terhadap

Kabupaten/Kota di Sumatera.

Belanja Daerah

Ketiga, dari hasil pengujian

pada

diketahui adanya pengaruh

Kabupaten/Kota

flypaper effect dalam

di Pulau

memprediksi Belanja Daerah

Sumatera

periode ke depan. Keempat,
tidak terdapat perbedaan
terjadinya flypaper effect baik
pada daerah yang PAD-nya
rendah maupun daerah yang
PAD-nya tinggi di
Kabupaten/Kota pulau
Sumatera. Kelima, Pada
bidang Pendidikan tidak

(DAK)
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terjadi flypaper effect pada
Belanja Daerah bidang
Pendidikan. Selanjutnya
bagian b telah terjadi flypaper
effect pada Belanja Daerah
bidang Kesehatan. dan
Belanja Daerah bidang
Pekerjaan Umum-pun terjadi
flypaper effect
Adi (2006)

hubungan

pertumbuhan ekonomi daerah

PAD

DAU,

DAK

antara

mempunyai dampak yang

dan

pertumbuhan

signifikan terhadap

Daerah

ekonomi

peningkatan PAD serta

daerah, belanja

belanja pembangunan

pembangunan,

memberikan dampak yang

dan PAD

positif dan signifikan

Belanja

terhadap PAD maupun
pertumbuhan ekonomi
Kuncoro

Fenomena

sikap overaktif pemerintah

PAD

DAU,

DAK

(2007)

Flypaper Effect

daerah terhadap arti

dan

pada Kinerja

pentingnya transfer. Bagi

Daerah

Keuangan

pemerintah pusat, transfer

Pemerintah

memang diharapkan menjadi

Daerah Kota

pendorong agar pemerintah

dan Kabupaten

daerah secara intensif

di Indonesia

menggali sumber-sumber

mencakup

penerimaan sesuai

tahun 1988

kewenangannya. Namun,

hingga 2003

penggalian PAD yang hanya

Belanja

didasarkan pada faktor
inkremental akan berakibat
negatif pada perekonomian
daerah.
Harianto

hubungan

DAU berpengaruh positif dan

DAU dan PAD

DAK

dan Adi

antara DAU,

signifikan terhadap perubahan

Belanja

(2007)

belanja modal,

belanja modal; belanja modal

Daerah

PAD dan

berpengaruh positif dan

dan
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pendapatan

signifikan terhadap perubahan

perkapita

PAD; belanja modal
berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap perubahan
PAD; dan PAD berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap perubahan
pendapatan perkapita

Ulfi

pengaruh PAD,

PAD, DAU dan DAK

Maryati

DAU dan DAK

berpengaruh signifikan

dan

terhadap

terhadap pertumbuhan

Endrawati

pertumbuhan

ekonomi. PAD dan DAU

(2010)

ekonomi (Studi

secara parsial berpengaruh

Kasus:

signifikan terhadap

Sumatera Barat)

pertumbuhan ekonomi, tetapi

PAD, DAU, DAK

Belanja
Daerah

DAK secara parsial tidak
berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi
Listiorini

Fenomena

secara simultan terjadi

PAD dan Belanja

DAU

(2011)

Flypaper Effect

fenomena fly paper effect

Daerah

DAK

pada Dana

pada Dana Alokasi Umum

Perimbangan

(DAU), Dana Alokasi Khusus

dan Pendapatan

(DAK), Dana Bagi Hasil

Asli Daerah

(DBH) dan Pendapatan Asli

terhadap

Daerah terhadap Belanja

Belanja Daerah

Daerah pada Kabupaten/Kota

pada

di Sumatera Utara. Secara

Kabupaten/Kota

parsial, fenomena flypaper

di Sumatera

effect terjadi pada Dana

Utara

Alokasi Umum (DAU)t1/(X1) dan Pendapatan Asli
Daerah (X4) t-1 terhadap
Belanja Daerah di masa yang
akan datang. Semakin tinggi
alokasi DAU yang diberikan
pusat pada tahun tertentu
maka akan direspon daerah

dan
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dengan kenaikan atau
meningkatnya Belanja Daerah
dimasa yang akan datang. Hal
ini menunjukkan bahwa
69.1% variabel Belanja
Daerah dapat dijelaskan oleh
Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK),
Dana Bagi Hasil (DBH) dan
Pendapatan Asli Daerah.
Sisanya sebesar 30.1% diduga
dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak dijelaskan oleh
model penelitian ini.
Amnah

Pendapatan Asli

secara simultan Pendapatan

(2014)

Daerah, Dana

Asli Daerah, Dana Alokasi

Alokasi Umum,

Umum dan Dana Alokasi

Dana Alokasi

Khusus berpengaruh

Alokasi Khusus

signifikan terhadap

Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan

Secara parsial Pendapatan

Ekonomi

Asli Daerah berpengaruh

Dengan Belanja

signifikan terhadap

Modal Sebagai

Pertumbuhan Ekonomi tetapi

Variabel

Dana Alokasi Umum dan

Intervening Di

Dana Alokasi Khusus

Kabupaten dan

berpengaruh tidak signifikan

Kota Provinsi

terhadap Pertumbuhan

Aceh dari tahun

Ekonomi. Secara tidak

2009 sampai

langsung Pendapatan Asli

dengan 2011

Daerah berpengaruh
signifikan terhadap
Pertumbuhan Ekonomi
melalui Belanja Modal tetapi
Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus
berpengaruh tidak signifikan

PAD, DAU, DAK

Belanja
Daerah
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terhadap Pertumbuhan
Ekonomi melalui Belanja
Modal

2.2

Kerangka Pemikiran

2.2.1

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan

daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi
perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar
kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan
terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD
lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini
karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah
daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Ebit, Darwanis,
Jalaluddin, 2012: 2).
Adolf Wagner dalam Mangkoesoebroto
pengeluaran

pemerintah

dan

kegiatan

(2001) menyatakan bahwa

pemerintah

semakin

lama

semakin

meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya
peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah
dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per
kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat
terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul
dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.
Sedangkan Menurut Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto
(2001)

Teori ini didasarkan

pada suatu analisis penerimaan pengeluaran

pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan
mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak
menyukai
pemerintah

pembayaran

pajak

yang

besar

yang semakin besar tersebut.

untuk

membiayai

pengeluaran

Meningkatnya penerimaan pajak

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan
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normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin
besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.
Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) berjudul
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan
Bali. Pada penelitian tersebut hasil analisis menunjukkan Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan
asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.2.2

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah
Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan

belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai
hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Holtz-Eakin
et al (1985) dalam Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan
sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah
daerah. Studi Legrensi dan Milas (2001), menggunakan sampel municipalities di
Italia,

menemukan

bukti

empiris

bahwa

dalam

jangka

panjang

transfer

berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa
variabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted)
dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang
non-linier dan asymmetric.
Menurut Halim (2013:118) Tujuan pengalokasian DAU ini selain memang
dalam kerangka otonomi pemerintahan di tingkat daerah, juga memiliki tujuan
lain, salah satu tujuan penting pengalokasian DAU ini adalah dalam kerangka
pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan public diantara pemerintah daerah
di Indonesia. Meskipun kerap dinyatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang
kaya akan sumber daya alam, namun distribusi sumber daya alam itu sendiri di
antara provinsi dan juga diantara kabupaten/kota Indonesia tidaklah merata. Oleh
karena itu, sumber perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari
sumber daya alam juga akan menimbulkan ketidakmerataan antar daerah. Dalam
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Konteks

ini,

DAU

dimaksudkan

untuk

dapat

memperbaiki

pemerataan

perimbangan keuangan yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam
tersebut.
Tinjauan penelitian sebelumnya

yang berhubungan dengan dana alokasi

Umum dan belanja daerah dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) berjudul
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan
Bali. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
Penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006) yang berjudul Flypaper Effect
pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja
Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian tersebut
menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja
daerah.
Lalu Ulfi Maryati dan Endrawati (2010) melakukan penelitian pengaruh
PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus: Sumatera
Barat).

Hasil penelitian

ini adalah

DAU berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana
Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.2.3

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah
Dana Alokasi Khusus (DAK) adakah dana yang bersumber dari APBN

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas

nasional.

DAK

dialokasikan

untuk

membantu

daerah

mendanai

kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yan merupakan prioritas nasional di
bidang pendidikan, kesehatan, (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan,
irigasi,

air

minum,

sanitasi,

prasarana

pemerintahan,

kelautan,

perikanan,
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pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana
perdesaan, serta perdagangan. Halim (2013).
Teori

yang

dikemukakan

oleh

Rostow

dan

Musgrave

dalam

Mangkosoebroto (1993), bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah
berdasarkan tahapan pembangunan yang sudah dikonsepkan sebelumnya, dimana
didalam konsep tersebut pembangunan akan selesai pada saat berakhirnya masa
pemerintahan, sehingga pembangunan yang dikonsepkan akan terbagi menjadi
beberapa tahap sesuai dengan kebutuhannya.
Seiring berjalannya waktu, pembangunan dilakukan dengan menggandeng
perusahaan swasta untuk ikut serta didalam pembangunan hal ini dimaksudkan
agar pembangunan dapat cepat selesai sehingga diharapkan laju perekonomian
daerah akan berkembang lebih baik. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, maka
pemerintah

dapat

berfokus

pada

kesejahteraan

masyarakatnya

dengan

menggunakan belanja daerahnya masing- masing.
Penelitian yang berhubungan dengan dana alokasi khusus dan belanja
daerah ini dilakukan oleh Ulfi Maryati dan Endrawati (2010) melakukan
penelitian pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi
Kasus: Sumatera Barat). Hasil dari penelitian tersebut adalah secara simultan
DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK
secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dana alokasi khusus dan
belanja

daerah

adalah

penelitian

Amnah (2014) yang berjudul Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Alokasi Khusus
Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel

Intervening Di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh dari tahun 2009 sampai dengan
2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Alokasi Khusus
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan secara parsial
Dana

Alokasi Khusus berpengaruh tidak

signifikan terhadap

Pertumbuhan

Ekonomi. Secara tidak langsung Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak
signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal.
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Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana
Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka paradigma penelitian dapat
digambarkan sebagai berikut :
Pendapatan Asli
Daerah (X1)

Dana Alokasi
Umum (X2)

Belanja Daerah
(Y)

Dana Alokasi
Khusus (X3)
Gambar 2.1 : Paradigma Penelitian

2.3

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang akan disajikan dalam
penelitian ini sebagai berikut :

H1:

Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y)

H2:

Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y)

H3:

Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y)

