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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Otonomi Daerah 

 Di dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan di daerah, 

peranan yang sangat penting dari keuangan daerah adalah adanya otonomi daerah. 

Otonomi daerah ditunjukkan dengan delegasi kewenangan pengambilan 

keputusan dan administrasi pembangunan serta delegasi pembiayaan 

pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002). 

 Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah mengenai pengertian otonomi daerah dan daerah otonom adalah sebagai 

berikut: 

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengtur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.” 

“Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan 

pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara 

keseluruhan. Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah 
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satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik 

dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis 

(Mardismo, 2002). 

 Menurut (Bastian, 2006) menyatakan bahwa ada beberapa asas penting 

dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami yaitu Asas 

Desentralisasi, Asas Dekosentrasi, Tugas Pembantuan, serta Perimbangan 

Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Berikut penjelasan asas-asas penting tersebut: 

a. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh 

pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

b. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah 

kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di 

daerah. 

c. Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan 

desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang 

disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia 

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan 

mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. 

d. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam rangka negara 

kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat 
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dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, 

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

serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian 

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, 

termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Menurut (Mardiasmo, 2002) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yaitu: 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari 
sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 
asli daerah, maka diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat 
membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya masing-masing 
guna meningkatkan pendapatannya.” 

 Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 

angka 18 bahwa: 

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan perundang-undangan.” 

 Menurut (Halim, 2007) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yaitu: 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah 
dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi 
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daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 
milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah.” 

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam 

memenuhi belanjanya. Pendapatan asli daerah ini sekaligus menunjukan tingkat 

kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang didapat 

semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya 

sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Ini berarti pemerintah 

daerah tersebut sudah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. 

2.1.2.1 Pajak Daerah 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa: 

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Sedangkan menurut (Erly, 2005) definisi pajak daerah adalah sebagai 

berikut: 

“Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 
Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan 
hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” 

 Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan 

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dapat dipaksakan dan tanpa 

mendapat imbalan langsung yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 



15 
 

 

 Adapun jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut: 

1. Jenis pajak Provinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor, 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

d. Pajak Air Permukaan, 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel, 

b. Pajak Restoran, 

c. Pajak Hiburan, 

d. Pajak Reklame, 

e. Pajak Penerangan Jalan, 

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, 

g. Pajak Parkir, 

h. Pajak Air Tanah, 

i. Pajak Sarang Burung Walet, 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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2.1.2.2 Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam Pendapatan Asli 

Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). 

Retribusi daerah dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok yaitu 

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi jasa perizinan. Yang mana 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

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. 

3. Retribusi perizinan, adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 
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tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

 

2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya adalah hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah daerah dalam memaksimalkan 

pendapatan asli daerah tidak hanya mengandalkan dari pajak daerah dan retribusi 

daerah saja tetapi juga dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Menurut (Halim, 2007) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut 

memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan meliputi: 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 
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Jenis penerimaan yang termasuk hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 

antara lain, bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Hasil 

kekayaan daerah biasanya diandalkan berasal dari laba Badan Usaha Milik 

Daerah. Sedangkan jenis usaha yang dikelola pemerintah daerah sangat beraneka 

ragam. Hal ini tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing 

daerah. Semakin banyak potensi dan peluang yang dapat dikembangkan maka 

semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontribusi laba untuk usaha 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

2.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah 

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terakhir adalah Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pengertian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah menurut (Halim, 2007), yaitu “Pendapatan yang merupakan penerimaan 

daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah 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 

e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 
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Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai 

daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam 

menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang 

diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam 

melaksanakan kebijakannya (Mardiasmo, 2002). 

 

2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa: 

“Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) yang dialokasikan berdasarkan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi.” 

  Implikasinya, Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada setiap daerah 

dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum yang merupakan 

transfer pemerintah kepada daerah bersifat “block grant”, yang berarti daerah 

diberi keleluasan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan 

daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

  Kebijakan Dana Alokasi Umum merupakan instrumen penyeimbang fiskal 

antardaerah, sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal 

yang sama (horizontal fiscal imbalance). Dana Alokasi Umum sebagai bagian dari 

kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) 



20 
 

 

berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta 

memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah 

(Saragih, 2003). 

  Bagi daerah yang relatif minim Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi 

Umum merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung operasional 

pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Saragih, 

2003). Tujuan Dana Alokasi Umum di samping untuk mendukung sumber 

penerimaan daerah juga sebagai pemerataan (equalization) kemampuan keuangan 

pemerintah daerah (Saragih, 2003). 

 Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan 

Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh 

enam persen) dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana alokasi umum suatu 

daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (fiscal gap) dan alokasi dasar. 

 Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal (fiscal need) daerah 

dikurangi dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah. Kebutuhan fiskal 

diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks 

Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks 

Pembangunan Manusia. Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

 Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah pegawai negeri sipil daerah. 

Proporsi dana alokasi umum antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan 
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berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. 

Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan tiap bulan masing-masing sebesar 

1/12 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan. 

 Dana alokasi umum untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah 

Undang-undang pembentukan disahkan. Penghitungan dana alokasi umum untuk 

daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data. Dalam hal tidak tersedia data, 

penghitungan dana alokasi umum dilakukan dengan membagi secara proporsional 

dengan daerah induk. Penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas 

wilayah, dan belanja pegawai. Rumus untuk menghitung dana dana alokasi umum 

menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

  

 

 Celah Fiskal adalah: 

 Celah Fiskal = Bobot Celah Fiskal x DAU seluruh kabupaten/kota 

 DAU seluruh kabupaten/kota = 90% x (26% x Pendapatan Dalam 

Negeri Netto) 

 Bobot Celah Fiskal Daerah = celah fiskal daerah / total celah fiskal 

seluruh kabupaten/kota 

 Celah fiskal daerah = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal 

 Kebutuhan fiskal = total belanja daerah rata-rata x [(bobot x indeks 

jumlah penduduk) + bobot x indeks luas wilayah) + (bobot x 

indeks kemahalan konstruksi) + (bobot x indeks pembangunan 

Dana Alokasi Umum (DAU) = Celah Fiskal + Alokasi Dasar 
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manusia) + (bobot x indeks Produk Domestik Regional Bruto 

perkapita)] 

 Kapasitas fiskal = Pendapatan Asli Daerah + Dana Bagi Hasil 

 Alokasi Dasar adalah: 

 Alokasi dasar = gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) 

termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ke-13 dan gaji Calon 

Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) 

 Ketentuan: 

Jika celah fiskal > 0, maka DAU = alokasi dasar + celah fiskal 

Jika celah fiskal = 0, maka DAU = alokasi dasar 

Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya negatif lebih kecil dari 

alokasi dasar, maka DAU = alokasi dasar 

Jika celah fiskal < 0 (atau negatif) dan nilainya sama atau lebih besar dari 

alokasi dasar, maka DAU = 0 

 

2.1.4 Belanja Modal 

  Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 

modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan 

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja modal 

yang dialokasikan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah 
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tersebut, semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka alokasi anggaran belanja 

modal pun akan tinggi (Kuncoro, 2004). 

  Menurut (Halim, 2007) pengertian Belanja Modal adalah: 

“Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi.” 

 Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa belanja modal adalah 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 

pengeluaran yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, 

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 

 Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan 

prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. 

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam 

bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Biasanya setiap tahun diadakan 

pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan 

pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial 

(Halim, 2007). 

 Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatan aset tetap pemerintah 

daerah, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara 

teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni  dengan 
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membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun, 

biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. 

Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau 

tender yang cukup rumit (Halim, 2007). 

 Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjelaskan bahwa: 

2.1.4.1 Jenis-jenis Belanja Modal 

 Adapun yang termasuk Belanja Modal adalah: 

1. Belanja Modal Tanah 

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan 

atau pembelian baik nama, sewa tanah, dan pengeluaran lainnya 

sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud 

dalam kondisi siap pakai. 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk pengadaan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan 

dan mesin yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan. 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk pengadaan 

atau penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, 
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pengawasan, dan pengelolaan pembangunan yang menambah kapasitas 

sampai gedung dalam kondisi siap pakai. 

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran yang 

digunakan untuk pengadaan, atau peningkatan pembangunan dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, 

irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai dalam kondisi siap 

pakai. 

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk pengadaan atau penambahan terhadap aset tetap lainnya yang tidak 

dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal di atas. 

 Berikut ini adalah tabel komponen biaya yang termasuk dalam belanja 

modal: 

Tabel 2.1 

Jenis Belanja Modal dan Komponen-komponennya 

Jenis Belanja Modal Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam 
Belanja Modal 

Belanja Modal Tanah 1) Belanja Modal Pembebasan Tanah 
2) Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 
3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 
4) Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan tanah 
5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 
6) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 

Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 

1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 
2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 
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Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 
3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan 

Bangunan 
4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 

Gedung dan Bangunan 
5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 
6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran 

Bangunan Lama Gedung dan Bangunan 
7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan 

Bangunan 
Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 
2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 
3) Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan 

Mesin 
4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 

Peralatan dan Mesin 
5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 
6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 
7) Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan dan 

Mesin 
Belanja Modal Jalan, 
Irigasi, dan Jaringan 

1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 
2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan 
3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 
4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan 

dan Jembatan 
5) Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan 
6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran 

Bangunan Lama Jalan dan Jembatan 
7) Belanja Modal Honor Perjalanan Jalan dan 

Jembatan 
8) Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan 
9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan 
10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan 
11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 

Irigasi dan Jaringan 
12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan 
13) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran 

Bangunan Lama Irigasi dan Jaringan 
14) Belanja Modal Honor Perjalanan Irigasi dan 

Jaringan 
Belanja Modal Fisik 
Lainnya 

1) Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya 
2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Lainnya 
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3) Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya 
4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik 

lainnya 
5) Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya 
6) Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik Lainnya 

Sumber: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi 

Pemberian otonomi kepada daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah 

untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan 

yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi 

adalah proses kenaikan output perkapita. Perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode 

berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada 

tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang 

dimasukkan dalam produksi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat 

(Boediono, 1999). 

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan 

pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah 

tersebut. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas 

dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan 

kesejahteraan (Kuncoro, 2004). 
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2.1.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Menurut (Badan Pusat Statistik, 2012) bahwa Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atau yang lebih dikenal dengan istilah Pendapatan 

Regional (Regional Income) merupakan data statistik yang merangkum perolehan 

nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik 

Regional Bruto dapat diartikan ke dalam tiga pengertian (Badan Pusat Statistik, 

2012), yaitu: 

a. Pendekatan Produksi (production Approach), PDRB adalah jumlah nilai 

produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi 

dalam suatu wilayah/regional pada suatu waktu tertentu, biasanya setahun. 

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach), PDRB adalah jumlah balas 

jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses 

produksi di suatu wilayah/regional pada jangka waktu tertentu (setahun). 

Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, 

bunga modal dan keuntungan (surplus usaha) yang kesemuanya belum 

dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam 

pengertian Produk Domestik Regional Bruto, termasuk pula penyusutan 

barang modal tetap dan pajak tak langsung neto. Jumlah seluruh 

komponen pendapatan tersebut disebut nilai tambah bruto dan Produk 

Domestik Regional Bruto diperoleh dari penjumlahan nilai tambah bruto 

seluruh sektor lapangan usaha. 

c. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach), PDRB adalah jumlah 

semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga termasuk lembaga non 
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profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan 

modal tetap domestik bruto, perubahan stok (inventori) dan ekspor neto di 

suatu wilayah. Ekspor neto disini adalah ekspor dikurangi impor. 

Dari ketiga pendekatan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah nilai 

produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan pada suatu wilayah, sama dengan 

jumlah pendapatan faktor produksinya dan harus sama pula dengan jumlah 

pengeluaran untuk berbagai keperluan. PDRB di atas selanjutnya disebut sebagai 

PDRB atas dasar harga pasar karena masih mencakup pajak tak langsung neto. 

 

2.1.5.2 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku 

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2012) PDRB yang dinilai berdasarkan 

harga pada tahun berjalan baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun 

komponen nilai tambah. 

 

2.1.5.3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2012) PDRB yang dinilai berdasarkan 

harga pada tahun tertentu atau tahun dasar, baik pada saat menilai produksi, biaya 

antara maupun komponen nilai tambah. 
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2.1.5.4 Angka Laju Pertumbuhan PDRB 

Besarnya persentase kenaikkan PDRB pada tahun berjalan terhadap PDRB 

pada tahun sebelumnya. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah PDRB atas 

dasar harga konstan (Badan Pusat Statistik, 2012). 

 

  

 

LPE  = Laju Pertumbuhan Ekonomi 

PDRB adhkt = PDRB atas dasar harga konstan tahun t 

PDRB adhkt-1 = PDRB atas dasar harga konstan tahun t-1 

 Sedangkan PDRB perkapita dapat dihitung dengan cara: 

 

 

 

2.1.5.5 Manfaat Statistik Pendapatan Regional (PDRB) 

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2012), PDRB sebagai indikator ekonomi 

dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran situasi ekonomi suatu wilayah, 

diantaranya: 

100 X
adhk PDRB

adhk PDRBadhk PDRB  LPE
1-t

1-tt   

Tahunn PertengahaPenduduk 
PDRB  perkapita PDRB   
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1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan 

sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB 

yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang 

besar. 

2. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan 

dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah. 

3. PDRB atas dasar harga konstan (rill) dapat digunakan untuk 

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun 

sektoral dari tahun ke tahun. 

4. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor 

menunjukkan struktur perekonomian yang menggambarkan peranan 

sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang 

mempunyai peran yang besar menunjukkan basis perekonomian yang 

mendominasi wilayah tersebut. 

5. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per 

kepala atau per satu orang penduduk. 

6. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui 

pertumbuhan nyata ekonomi perkapita. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian 

daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber-sumber 

keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah (Sidik, 2002). 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan ekses 

dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan 

ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif 

mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan perkapita yang lebih baik 

(Harianto dan Adi, 2007). Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah 

lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi daerah untuk 

menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk 

perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. Selain itu, ketergantungan pada 

dana transfer dari pemerintah pusat dri tahun ke tahun harus semakin dibatasi 

karena saat ini sumber keuangan daerah sebagian besar masih berasal dari dana 

transfer pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). 

Penelitian (Maryati dan Endrawati, 2010) dengan judul Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 
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menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). 

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Basis utama perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah kesenjangan 

fiskal (fiscal gap) atau perbedaan antara kapasitas fiskal di masing-masing daerah. 

Penelitian (Subchan dan Sudarman, 2008) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 

Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan 

transfer pemerintah dalam bentuk DAU memiliki peran yang penting di dalam 

perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 

2004 pengalokasian Dana Alokasi Umum ditentukan besar kecilnya celah fiskal 

(fiscal gap) di suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah 

(fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Apabila suatu daerah memiliki 

potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang besar tetapi kebutuhan fiskal kecil 

maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, untuk daerah 

yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan 

kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif 

besar. 
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c. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran modal 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset 

tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 

dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahaan maupun 

untuk kualitas pelayanan publik. 

Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, 

transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan 

daerah. Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah menjadi suatu masalah yang 

dilema di Indonesia. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani 

ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang 

memadai karena di masa mendatang adanya alokasi anggaran pembangunan 

sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Strategi alokasi 

anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus 

menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Kuncoro, 2004). 

Penelitian (Subchan dan Sudarman, 2008) mengenai Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan bahwa Belanja Pembangunan berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan disajikan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

H2 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

H3 = Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

H4 = Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal 

berpengatuh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Dana Alokasi Umum 

 

 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

Pendapatan Asli 
Daerah 

Belanja Modal 


