
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori  

2.1.1 Teori Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai pungutan rakyat kepada negara 

yang dapat dipaksakan, sehingga jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan 

dikenakannya sanksi-sanksi baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana.  

Berikut ini disajikan beberapa pengertian pajak : 

 Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 

ayat 1  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

      

Sedangkan pengertian pajak menurut beberapa pendapat dari para ahli: 

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani 

(dalam Abuyamin, 2010) menyatakan: 

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan." 

 

 

 

 



 
 

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH  (dalam 

Abuyamin, 2010) adalah: 

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum."  

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu 

kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari sektor warga negara 

dengan ketentuan yang dapat dibuat berdasarkan undang-undang yang dapat 

dipaksakan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan Negara (publik). 

Didalamnya terkandung suatu keharusan bagi setiap warga Negara untuk 

melaksanakan kewajibannya dan apabila tidak membayar pajak akan mendapat 

sanksi dari pemerintah. 

Dari uraian definisi diatas, dapat pula disimpulkan beberapa cirri-ciri pajak 

menurut (Abuyamin, 2010) yaitu: 

1. Iuran rakyat kepada Negara. 

2. Pajak dipungut oleh Negara (di Indonesia oleh pemerintah pusat atau 

pemrintah daerah). 

3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan 

pelaksanaanya. 

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. 

5. Pemungutan pajak merupakan alih dana dari wajib pajak sebagai 

pembayar pajak (sektor swasta) kepada pemungut pajak/pengelola 

pajak (negara/pemerintah). 

 



 
 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Abuyamin (2010) Fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :  

1. Fungsi Budgetair / Finansial 

Pajak adalah fungsi untuk mengisi kas Negara yang merupakan salah 

satu sumber yang utama bagi anggaran Negara (di Indonesia salah 

satu sumber utama bagi APBN). 

2. Fungsi Regulered / Fungsi Mengatur  

Pajak sebagai alat untuk mengatur di bidang sosial dan perekonomian 

pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang 

diharapkan oleh Negara/pemerintah. Misalnya, dalam  rangka 

meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. 

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami 

bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah 

sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin maupun 

pembiayaan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat atau daerah. 

 

2.1.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Asas-asas pemungutan pajak yang dituliskan oleh Adam Smith dalam 

bukunya yang kemudian dikenal dengan nama The Four Cannons atau The Four 

Maxims (Abuyamin, 2010) adalah sebagai berikut: 

 



 
 

1. Equality and equity 

Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing 

hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu 

seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di 

bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). 

Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan 

diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama 

wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. 

2. Certainty 

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan 

tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian 

hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek-objek, besarnya 

pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. 

3. Convenience of Payment  

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib 

pajak, yaitu saat sedekatnya dengan detik diterimanya penghasilan 

yang bersangkutan. 

4. Economic of Collections 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan 

sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya. 

 

 

 



 
 

2.1.1.4 Teori Pemungutan Pajak 

Terdapat beberapa teori untuk negara sebagai dasar pemungutan pajak 

menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) : 

1. Teori Asuransi 

Dalam teori ini pemungutan pajak dianalogikan dengan pembayaran 

premi asuransi. Dalam upaya terhindar dari ketidakpastian 

keselamatan masa depan, seseorang akan membayar premi asuransi 

sehingga ia dapat terlindungi. Dalam hubungan Negara dan warganya, 

maka pajak dianggap sebagai pembayaran premi masyarakat yang 

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik. 

2. Teori Kepentingan 

Teori ini menitik beratkan pada adanya kepentingan atau kebutuhan 

masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam 

kesehariannya masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa segar sehat, 

terpenuhi jasa publik lainnya, pendidikan dan sebagainya, yang 

semuanya memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, adalah wajar 

apabila Negara membebankan biaya ini kepada warganya. 

3. Teori Gaya Pikul 

Teori ini menekankan pada rasa keadilan, karenanya beban pajak 

haruslah adil bagi setiap orang. Pajak yang akan dibayar oleh 

seseorang dianggap adalah beban yang harus dipikul oleh orang 

tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan, beban pajak 

tersebut harus sesuai dengan beban pikul seseorang. Gaya pikul diukur 



 
 

dari seberapa besar penghasilan seseorang dan sekaligus seberapa 

besar biaya yang dikeluarkannya. 

4. Teori Bakti 

Teori ini memandang kepentingan Negara berada diatas kepentingan 

warganya. Adalah kewajiban mutlak setiap warga Negara untuk 

membuktikan baktinya sebagai warga Negara terhadap Negara. Atas 

dasar kepentingan Negara, maka Negara memiliki hak mutlak untuk 

memungut pajak. 

6. Teori Asas Daya Beli 

Teori ini mengasumsikan pemungutan pajak sebagai pompa, di mana 

kekutan gaya beli masyarakat dipindahkan menjadi kekutan gaya beli 

rumah tangga Negara. Dengan kekuatan gaya beli inilah (pajak 

masyarakat), kemudian Negara menyalurkan kembali kepada 

masyarakat. 

 

2.1.1.5 Tarif Pajak 

Menurut Abuyamin (2010) secara struktural tarif pajak dibagi dalam 

empat jenis, yaitu: 

1. Tarif Tetap. 

Tarif dengan jumlah nominal pajak yang sama, tetap tidak berubah, 

tidak tergantung dengan nilai obyeknya. Contoh: Tarif Bea Materai. 

 

 



 
 

2. Tarif Proposional/Tarif Sebanding. 

Tarif dengan persentase tetap, tidak berubah. Besarnya pajak akan 

berubah proposional/sebanding dasar pengenaan pajaknya. Contoh: 

tarif PPN aebesar 10%. 

3. Tarif Progresif. 

Tarif dengan persentase pengenaanya akan semakin besar atau 

meningkat sesuai dengan dasar pengenaan pajak, yaitu penghasilan 

WP. Tarif ini dikenakan pajak subyektif, yaitu PPh. 

4. Tarif Degresif.  

Tarif dengan persentase pengenaannya semakin kecil/menurun apabila 

dasar pengenaan pajaknya meningkat (bertambah besar).  

 

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Abuyamin (2010) menjalaskan bahwa sistem pemungutan pajak dapat 

dibagiatas tiga macam yaitu: 

1. Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat menunggu (pasif). 



 
 

c. Utang pajak timbul yang harus dibayar WP timbul setelah 

dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus. 

2. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya 

dibidang perpajakan. 

Ciri-cirinya: 

a. WP menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang harus 

dibayar/pajak terutang. 

b. WP membayar menyetor sendiri pajak yang harus dibayar/pajak 

yang terutang ke Bank atau Kantor Pos. 

c. WP melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar/pajak yang 

terutang. 

d. Pemerintah (Fiskus) mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban 

WP dibidang perpajakan. 

3. With Holding System  

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.  



 
 

b. Pemotong/Pemungut pajak wajib menyetorkan hasil 

pemotongan/pemungutan pajak tersebut. 

c. Pemerintah (Fiskus) mengawasi pelaksanaan pemotongan dan 

penyetoran oleh pihak ketiga. 

 

2.1.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak 

Hambatan terhadap pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Abuyamin 

(2010) dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Perlawanan pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan 

antara lain: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 

pajak. Bentuknya antara lain: 

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak, dengan cara 

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 



 
 

Hambatan-hambatan tersebut tentunya akan mengganggu kelancaran 

proses pemungutan pajak. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut diperlukan suatu upaya dari pemerintah, diantaranya dengan memperbaiki 

dan menyederhanakan struktur dan system administrasi perpajakan. Dengan 

struktur dan system administrasi perpajakan yang lebih baik dan lebih sederhana, 

diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat dihindari. 

 

2.1.1.8 Klasifikasi Pajak 

Menurut Abuyamin (2010) pajak dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Menurut sifat 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya 

yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, Pajak 

Penghasilan. 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

2. Menurut cara pemungutan 

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak 

Penghasilan. 



 
 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan 

Nilai. 

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, 

dan Bea Materai. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, 

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dll. 

 

2.1.2  Teori Otonomi Daerah  

Otonomi daerah merupakan kebebasan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk 

mengatur daerah sesuia dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Otonomi 

daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas 

desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk 

mengurus rumah tangganya. 

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

ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa : 

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

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.” 



 
 

 

Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 

pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa : 

“Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.” 

 

Sedangkan desentralisasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan 

bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Menurut Shah (dalam Mardiasmo, 2004) secara teoritis otonomi daerah 

diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :  

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas 

masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-

hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan 

memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-

masing daerah. 

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling 

rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.  

Halim (2007) mengemukakan bahwa tujuan otonomi dibedakan menjadi 

dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan 

pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah 



 
 

pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan 

mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi 

kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu :  

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, 

artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka 

kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai 

aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. 

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi 

daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memperhatikan hak-hak masyarakat.  

3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi 

daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai 

masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi 

pembangunan sosial dan ekonomi daerah.  

Peran otonomi dalam pemberdayaan dan penggalian potensi daerah secara 

optimal sangat penting, karena apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-

sumber pembiayaan yang memadai maka dari hal ini akan mengakibatkan daerah 

bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Ketergantungan 

terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai 

dengan asas otonomi daerah, yang menuntut untuk menciptakan suatu 

kemandirian dalam mengelola pemerintah daerahnya dengan membiayai semua 

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 



 
 

Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian 

hubungan antara Daerah deangan Daerah lainnya, dengan kerjasama antar Daerah 

untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan mencegah ketimpangan antar Daerah. 

Demikian pula Daerah harus menjamin hubungan serasi antar Daerah dengan 

Pemerintah, harus mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Negara dan 

tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan 

tujuan Negara (Renyowijoyo, 2008). 

Sedangkan menurut Halim (2007) ciri-ciri dari kemandirian suatu daerah 

yaitu : 

1. Pemerintah daerah mampu mebiayai sendiri kebutuhan keuangan 

daerahnya. 

2. Berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan atau subsidi dari 

pemerintah pusat. 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama dalam 

membiayai kebutuhan keuangan daerah. 

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai daerah 

otonom, daerah dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan keuangannya secara 

mandiri. Salah satu sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah adalah melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama untuk sektor pajak yang mereka 

hasilkan. Dengan tingginya PAD diharapkan Pemerintah Daerah tidak  

bergantung pada dana transfer dari pusat. Selain itu kemandirian Pemerintah 

Daerah dapat tercermin dari besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan 

daerah yang berarti prinsip otonomi di daerah tersebut sudah terlaksana. 



 
 

2.1.3 Teori Anggaran Daerah sektor publik  

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 

dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam 

satuan moneter, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk 

mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil 

perumusan strategi dan hasil perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran 

merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan 

organisasi (Mardiasmo, 2004).  

Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak 

efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan 

yang sudah disusun. Menurut Renyowijoyo (2008) untuk dapat mengendalikan 

tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu 

diperhatikan: 

a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta 

indikator kinerja yang ingin digapai; 

b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta 

penetapan harga satuan yang rasional. 

Lebih lanjut Renyowijoyo (2008) mengemukakan terdapat beberapa 

prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

anggaran daerah antara lain: 

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, 



 
 

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi 

pengeluaran belanja; 

b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak 

dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak 

tercukupi; 

c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran 

yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melaui rekening Kas 

Umum Daerah. 

Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen 

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program 

yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan 

yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja 

dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor 

publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari 

suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan 

aktivitas.  

Menurut Mardiasmo (2004) secara singkat dapat dinyatakan bahwa 

anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan : 

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja).  

2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk 

mendanai rencana tersebut (pendapatan).  



 
 

2.1.3.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud 

pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 

pasal  1  ayat  14  tentang Pemerintah Daerah “Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yangditetapkan dengan peraturan daerah.” Lebih lanjut 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 7 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah.” 

 

 

2.1.3.2 Fungsi Anggaran  

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran sektor publik mempunyai beberapa 

fungsi utama, yaitu : 

1. Sebagai alat perencanaan (planning tool) 

Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan 

organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan 

tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang 

akan dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja 

pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan 

untuk : 

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan 

visi dan misi yang ditetapkan, 



 
 

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber 

pembiayaannya, 

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang 

telah disusun, 

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 

2. Sebagai alat pengendalian (controlling tool) 

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran 

sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari 

overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) 

dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan 

merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor 

kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan 

pemerintah. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 

empat cara, yaitu : 

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan, 

b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable 

variances), 

c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) 

dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians, 



 
 

d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun 

berikutnya.  

3. Sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal tool) 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakn fiskal 

pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi 

ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi 

dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

4. Sebagai alat politik (political tool)  

Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen 

politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif 

dan legislatif atas penggunaan dana publik. 

5. Sebagai alat koordinasi dan komuniksai (coordination and 

communication tool) 

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan 

anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian 

dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan 

mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Anggaran publik juga berfungsi sebagai 

alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. 



 
 

Anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk 

dilaksanakan. 

6. Sebagai alat penilaian kinerja (performance measurement tool) 

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran 

dan efisiensi pencapaian anggaran. Kinerja manajer publik dinilai 

berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran 

yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk 

pengendalian dan penilaian kinerja. 

7. Sebagai alat pemotivasi (motivation tool) 

Sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi 

pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif 

dan efisiensi dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

8. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (public sphere) 

Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran sektor publik 

merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok 

masyarakat, baik kelompok masyarakat yang terorganisir maupun 

yang tidak terorganisir.  

 

2.1.3.3 Jenis Anggaran  

Jenis anggaran sektor publik menurut Bastian (2006) dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

 



 
 

1. Anggaran operasional 

Anggaran operasional yaitu anggaran yang berisi rencana kebutuhan 

sehari-hari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan kegiatan 

pemerintahan. Belanja operasi merupakan bagian dari anggaran 

operasional. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya hanya 

untuk satu periode anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambah 

aset pemerintah. Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi 

belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga 

utang, subsidi dan belanja operasional. 

2. Anggaran modal/investasi 

Anggaran modal/investasi merupakan anggaran yang berisi rencana 

jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti gedung, 

peralatan, kendaraan dan perabot kantor. Belanja modal merupakan 

bagian dari anggaran modal/investasi. Belanja modal adalah belanja 

yang dilakukan untuk investasi permanen, aset tetap dan aset 

berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja modal 

meliputi belanja perolehan investasi permanen dan belanja pembelian 

aset tetap. 

 

2.1.3.4 Klasifikasi Anggaran  

Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 22 ayat  



 
 

1  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Daerah terdiri atas tiga bagian 

yaitu :  

1. Pendapatan daerah 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan 

daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum 

daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah terdiri dari : 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain 

Pendapatan. 

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut 

jenis pendapatan yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis 

pendapatan yang terdiri atas: 

a. Dana bagi hasil; 

b. Dana alokasi umum; dan 

c. Dana alokasi khusus. 

 



 
 

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi 

menurut jenis pendapatan terdiri atas: 

a. Pendapatan hibah; 

b. Pendapatan dana darurat; 

c. Pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada 

kabupaten/kota; 

d. Pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus 

yang ditetapkan oleh pemerintah; dan 

e. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya. 

2. Belanja daerah  

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah 

meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang 

mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam 

satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh daerah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja 

tidak langsung dan belanja langsung 

Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari: 

a. Belanja pegawai; 

b. Bunga; 

c. Subsidi; 

d. Hibah; 



 
 

e. Bantuan sosial; 

f. Belanja bagi basil; 

g. Bantuan keuangan; dan  

h. Belanja tidak terduga. 

Kelompok belanja langsung terdiri dari : 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; dan 

c. Belanja modal. 

3. Pembiayaan daerah 

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi 

keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. 

Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri dari: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran 

sebelumnya (SILPA); 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan 

f. Penerimaan piutang daerah. 

 



 
 

Kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri dari: 

a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah; 

c. Pembayaran pokok utang; dan 

d. Pemberian pinjaman daerah. 

 

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

PAD menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

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

sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri 

sesuai dengan potensi masing-masing. 

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan 

Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan 

menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. 

Salah satu contoh peraturan tersebut adalah peraturan daerah yang mengatur 

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

dikenakan pajak oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga menyebabkan 

menurunnya daya saing daerah. 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan 

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

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



 
 

strategis di dalam keuangan bagi suatu daerah karena sumber pendapatan daerah 

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

sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu 

daerah. 

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, 

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

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

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.” 

 

2.1.4.1 Pajak Daerah 

2.1.4.1.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli 

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

pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah memerlukan sumber 

penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, 

daerah dipacu untuk dapat menggali mencari sumber penerimaan daerah yang 

berasal dari sektor pajak yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

 



 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pasal 1 

ayat 1 berbunyi: 

“Pajak  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  iuran  wajib  

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  

peraturan  perundang- undangan  yang berlaku,  yang digunakan  untuk  

membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah.” 

 

Menurut Abuyamin (2010) menyatakan bahwa:  

“Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah 

daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan hasil penerimaannya sebagai 

sumber utama APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, 

baik biaya rutin maupun biaya pembangunan.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut unsur-unsur dalam pengertian pajak 

daerah antara lain : 

1. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan bersifat memaksa 

dalam pemungutannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

yang ada baik itu biaya rutin maupun pembangunan. 

2. Pembiayaan tidak mendapat imbalan jasa langsung. 

3. Dipungut berdasarkan peraturan daerah. 

4. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.1.4.1.2 Klasifikasi Pajak Daerah 

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka munculah yang disebut 

dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini berdasarkan klasifikasi 



 
 

menurut wewenang pemungutnya, yaitu pajak pusat dipungut oleh pemerintah 

pusat, dan pajak daerah dipungut oleh daerah. Untuk Indonesia saat ini, pajak 

daerah ini dibagi menjadi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Kewenangan 

memungut pajak daerah ini sejalan dengan dikembalikannya wewenang kepada 

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan 

otonomi. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi 

kedalam dua kelompok: 

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 



 
 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.1.4.2 Retribusi daerah 

2.1.4.2.1 Pengertian Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 

1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : 

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan.” 

 

Menurut Zuraida (2012) karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah 

sebagai berikut : 

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah 

dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan atau jasa 

secara langsung dari pemerintah daerah. 

3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat 

dikenakan sanksi ekonomis. Artinya, apabila bersangkutan tidak 

memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak 

memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. 

4. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah. 



 
 

5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. 

 

2.1.4.2.2  Klasifikasi Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/kota dibagi menjadi tiga :  

1. Retribusi Jasa Umum; 

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan.  

2. Retribusi Jasa Usaha; dan 

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.  

 

2.1.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

2.1.4.3.1 Pengertian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  

Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 

yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan 

milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya 

atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan 



 
 

lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang 

efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. 

Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang 

menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya.  

 

2.1.4.3.2 Klasifikasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup 

(UU No. 33/2004) : 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD; 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

negara/BUMN; dan 

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

kelompok usaha masyarakat. 

 

2.1.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

2.1.4.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

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

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

diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan 

daerah selain yang disebut di atas.  

 

 



 
 

2.1.4.4.2 Klasifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut. 

a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa Giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

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

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah; 

f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing; 

g. Pendapatn denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

h. Pendapatan denda pajak; 

i. Pendapatan denda retribusi; 

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

k. Pendapatan dari pengembalian; 

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; dan 

o. Hasil pengelolaan dana bergulir. 

 

 

 

 



 
 

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU) 

2.1.5.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pengertianan Dana 

Alokasi Umum adalah :  

“Salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang 

bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”  

 

DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan 

kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sumber 

penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih 

sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam 

bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana 

Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002).  

 

2.1.5.2 Dasar Hukum Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dasar hukum Dana Alokasi Umum yang berlaku di Indonesia yaitu ; 

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

2. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 

 

2.1.5.3 Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) 

Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah bahwa penghitungan DAU didasarkan pada dua faktor, yaitu: 



 
 

(1) faktor murni, dan (2) faktor penyeimbang. Faktor murni adalah penghitungan 

DAU berdasarkan formula. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk 

menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan 

beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Dimasukkannya 

faktor penyeimbang dalam penghitungan DAU adalah karena adanya kelemahan 

dalam faktor murni. Perhitungan DAU dengan menggunakan formula murni 

menunjukkan bahwa banyak daerah yang mengalami penurunan penerimaan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah mengalami 

lonjakan penerimaan yang luar biasa.  

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut 

ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2007): 

a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 

penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk 

Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana 

Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas. 

c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu 

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan. 



 
 

d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan 

proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.  

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah 

(Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan 

Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan 

daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup 

celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan 

daerah yang ada. 

DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri 

atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara 

kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan 

menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan 

Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks 

Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli 

Daerah dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri 

Sipil Daerah. 

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), 

menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang 

memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima DAU sebesar alokasi 

dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut 

lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah 

diperhitungkan nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif 



 
 

dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima 

DAU. 

 

2.1.6 Dana Bagi Hasil (DBH) 

2.1.6.1 Pengertian Dana Bagi Hasil 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 1, pengertian  

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

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH 

dilakukan berdasarkan prinsip by origin (daerah penghasil) dan penyaluran 

bedasarkan realisasi penerimaan. 

 

2.1.6.2 Dasar Hukum Dana Bagi Hasil (DBH) 

Dasar hukum Dana Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia yaitu ; 

3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 

4. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 

 

2.1.6.3 Klasifikasi Dana Bagi Hasil 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 11, DBH 

bersumber dari: 

 

 



 
 

1. Pajak; 

DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari 

penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Penetapan Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari 

Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. 

2. Sumber Daya Alam. 

DBH Sumber Daya Alam berasal dari: 

a. Kehutanan; 

DBH Sumber Daya Alam Kehutanan terdiri dari: Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). 

b. Pertambangan Umum; 

DBH Pertambangan Umum berasal dari : Iuran Tetap (Landrent), 

Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty). 

c. Perikanan; 

DBH Perikanan berasal dari: Pungutan Pengusahaan Perikanan 

dan Pungutan Hasil Perikanan. 

d. Pertambangan Minyak Bumi; 

e. Pertambangan Gas Bumi; dan 

f. Pertambangan Panas Bumi. 



 
 

DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari: Setoran Bagian 

Pemerintah, Iuran Tetap dan Iuran Produksi. 

 

2.1.7 Belanja Langsung  

Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai 

sektor terutama sektor publik dalam era desentralisasi fiskal. Peningkatan layanan 

publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk 

membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada 

upaya serius dari pemerintah untuk memberikan berbagai fasilitas pendukung. 

Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih 

besar untuk tujuan ini, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan Belanja 

Langsung. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan 

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari: 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang 

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum 

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan 



 
 

dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan 

modal. 

2. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintahan daerah.  

Pembelian/pengadaan barang dan /atau pemakaian jasa mencakup 

belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi 

asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa 

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, 

sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, 

pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan 

harihari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan 

pemulangan pegawai. 

3. Belanja Modal 

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris 

yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk 

didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang 

sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, 

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Untuk mengetahui apakah 

suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, 



 
 

maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria 

kapitalisasi aset tetap. 

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 

a. Belanja Modal Tanah 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

e. Belanja Modal Fisik Lainnya 

 

2.1.8 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja 

Langsung  

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian 

daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar 

aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan 

pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan 

merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang 

mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang 

berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah nantinya akan 

dapat menyerap sumber pendapatan daerah dengan baik dan optimal melaui satu-

satunya pendapatan murni daerahnya yaitu Pendapatan Asli Daerah.  

Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah dapat menyebabkan 

penurunan Pendapatan Asli Daerah yang akhirnya dapat menghambat pelaksanaan 



 
 

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah 

daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi di 

berbagai daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat 

oleh pemerintah tidak terhambat. 

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 Julitawati, 

Darwanis dan Jalaluddin, 2012) 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam 

memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat menunjukkan 

tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang 

didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Jika demikian, 

hal tersebut dapat menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu 

untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Saat ini masyarakat terus menuntun 

Pemerintah untuk dapat mandiri dan memenuhi kewajibannya untuk 



 
 

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu masyarakat menuntut untuk 

pengembangan fasilitas dan pembangunan daerah. Tuntutan ini memaksa 

pemerintah untuk menganggarkan biaya yang cukup besar dalam hal ini  biaya 

tersebut dialokasikan untuk Belanja Langsung. 

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah 

sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan 

mempengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pengeluaran 

Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan 

Pemerintah Daerah. Oleh karenanya besaran Pendapatan Asli Daerah sebagai 

bagian dari Pendapatan Daerah akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah 

tersebut menyerap anggaran untuk pembiayaan pembangunan yang dialokasikan 

kepada Biaya Langsung.  

.  

2.1.9 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)  Terhadap Belanja Langsung 

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota. Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah 

pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan 

geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.  

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) 

suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan 

potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya 



 
 

besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, 

namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. 

Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor 

pemerataan kapasitas fiskal (Sari dan Yahya, 2010).  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulakan bahwa besaran DAU suatu 

daerah dapat ditentukan melalui kemampuan daerah tersebut dalam 

mengoptimalkan pendapatan daerah melalui potensi daerah yang ada. Jika suatu 

daerah memiliki sumber daya alam yang minim untuk dapat diolah dan dijadikan 

sumber pendapatan daerah maupun menjadi potensi daerah yang kuat, maka 

pemerintah daerah tersebut akan memperoleh alokasi DAU yang besar sebagai 

usaha untuk pemerataan kemampuan atau pendapatan daerah yang nantinya akan 

digunakan untuk membiayai alokasi belanja daerah. 

Holtz-Eakin, et al (1985) dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa 

terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan 

Belanja Pemerintah Daerah begitu pula menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) 

yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari 

pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.  

Belanja pemerintah daerah terbagi menjadi dua yaitu Belanja Langsung 

dan Belanja tidak Langsung. Tuntutan masyarakat untuk pengembangan fasilitas 

dan pembangunan daerah dapat dipenuhi jika Pemerintah Daerah secara bijak 

memperhitungkan pengalokasian anggarannya terhadap Belanja Langsung secara 

cermat dan tepat. Belanja Langsung ini digunakan untuk membiayaan kegiatan 

yang bersifat langsung seperti pengembangan infrastruktur yang ada dalam rangka 



 
 

upaya pembangunan. Sesuai dengan pemaparan tersebut, maka besarnya alokasi 

Dana Umum sebagai bagian dari Dana Perimbangan yang diperoleh akan 

berpengaruh dengan besarnya alokasi belanja langsung untuk melakukan aktivitas 

pemerintah dan program-program pembangunan daerah. 

 

2.1.10 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Langsung 

Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia, kebijakan 

distribusi bagi hasil terutama bagi hasil pajak  kedaerah mulai dikenal. Melalui 

desentralisasi, kewenangan pemerintah pusat dalam mengurus pemerintahan 

diserahkan kepada daerah otonom dalam sistem Negara kesatuan Republik 

Indonesia.  

Dana Perimbangan keuangan daerah menjelaskan komponen-komponen 

dalam anggaran yang mengacu pada transfer dana dari pemerintah daerah dalam 

bentuk dana perimbangan (bagi hasil pajak pusat, bagi hasil sumber daya alam, 

dana alokasi umum dan dana alokasi khusus). Musgrave and Musgrave (dalam 

Simanjuntak dan Mukhlis, 2012) menyatakan bahwa besarnya Dana Perimbangan 

yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk fungsi 

anggaran dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Melalui alokasi dana 

perimbangan dalam bentuk  alokasi belanja daerah baik untuk belanja rutin dan 

belanja modal, pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam alokasi 

anggaran tersebut. Dengan demikian sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran 

pemerintah daerah sebagian adalah bersumber dari dana perimbangan. Oleh 



 
 

karena itu, dana perimbangan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengeluaran 

pemerintah daerah (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). 

Lebih lanjut Listiorini (2012) menerangkan bahwa bentuk transfer yang 

berasal dari pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang tersebut berupa Dana 

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) ditunjukan untuk mengurangi adanya kesenjangan anatara daerah yang 

satu dan daerah yang lainnya dan juga membantu daerah dalam membiayai 

kewenangannya  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai bagian dari dana 

perimbangan, DBH merupakan salah satu sumber pendanaan pendapatan daerah 

yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja dalam 

hal ini terutama untuk Belanja Langsung sebagai bentuk keperdulian Pemerintah 

Daerah dalam pemenuhan Pembangunan Daerah.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Indraningrum (2011) melakukan penelitian yang tujuan utamanya untuk 

membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. Objek dari penelitian ini adalah 35 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data yang 

diambil pada tahun 2007 sampai 2009. Data yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel 



 
 

menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Dari data 

tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik regresi linier 

berganda dengan bantuan program SPSS 16. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum 

(DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. 

Hal tersebut berarti Pemerintah Daerah dapat memprediksi anggaran Belanja 

Langsung didasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi 

Umum (DAU). 

Rahmawati (2010) melakukan penelitian yang tujuan utamanya untuk 

membuktikan secara empiris pengaruh Pendaptan Asli Daerah (PAD), dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) pada alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 daerah di Jawa 

Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dari tahun 2007 hingga 2009. Metode pengambilan sampel 

menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi . Alat yang 

digunakan penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan 

alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD dari pada DAU. 

Lestari (2010) melakukan penelitian yang tujuan utamanya untuk 

mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah 



 
 

dengan menggunakan desain penelitian kausal, dengan jumlah sampel 7 

kabupaten/kota setiap tahunnya dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Jambi. Penelitian ini dilakukan untuk periode tahun 2004, 2005, 2006, 2007, dan 

2008. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari BPS 

(Badan Pusat Statistik) Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian asumsi klasik sebelum 

melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda dengan uji t dan uji F. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap 

belanja langsung secara bersama-sama, dan secara parsial hanya Dana Alokasi 

Umum yang berpengaruh terhadap Belanja Langsung, sedangkan Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Bagi Hasil masing-masing tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap Belanja Langsung. 

Rofik (2007) melakukan penelitian yang tujuan utamanya untuk 

mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung Sektor Publik dengan Studi 

Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 s/d 

2006. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan 

runtut waktu (Time Series) 2004 s/d 2006. Data meliputi Realisasi Belanja 

Langsung Sektor Publik (BLSP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah 35 (Tiga puluh 

lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan 

adalah Regresi Linier Sederhana (OLS). Hasil penelitian memberikan informasi 



 
 

bahwa : (1) Dari hasil estimasi model yang digunakan dapat dilihat koefisien 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bernilai positif dan signifikan 

sebesar 1,140 yang juga dapat diartikan bahwa elastisitas kenaikan pendapatan 

asli daerah sebesar 1% akan menyebabkan terjadinya kenaikan belanja langsung 

sektor publik sebesar 1,14 %, koefisien Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

elastis terhadap belanja langsung sektor publik karena mempuyai nilai lebih besar 

dari pada 1. Hasil penelitian juga sesuai dengan hipotesis di mana Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung Sektor Publik 

(BLSP). (2) Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai positif dan signifikan sebesar 

5,729 terhadap Belanja Langsung Sektor Publik (BLSP). Hasil penelitian juga 

sesuai dengan hipotesis di mana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif 

terhadap Belanja Langsung Sektor Publik (BLSP). Secara statistik Dana Alokasi 

Umum (DAU) yang mengalami peningkatan 1% maka akan diikuti dengan 

peningkatan Belanja Langsung Sektor Publik (BLSP) sebesar 5,73 %. Artinya 

bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 

mempuyai pengaruh terhadap pengalokasian Belanja Langsung Sektor Publik 

(BLSP). (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar 8,452 artinya bahwa 

elastisitas penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1% akan 

menyebabkan terjadinya kenaikan alokasi Belanja Langsung Sektor Publik 

sebesar 8,45%.  

Sari dan Yahya (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh Dana 

Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Hasil penelitian 



 
 

menunjukkan bahwa Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Ketiga, DAU dan PAD 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. 

Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Try 

Indraningrum 

(2011) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

Terhadap Belanja 

Langsung 

( Studi Pada 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Jawa 

Tengah ) 

Variabel 

Independen: 

- Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(X1) 

- Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

(X2) 

 

 

Variabel 

Dependen: 

- Belanja 

Langsung (Y) 

 

 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Belanja 

Langsung. Hal 

tersebut berarti 

Pemerintah Daerah 

dapat memprediksi 

anggaran Belanja 

Langsung 

didasarkan pada 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan 

Dana Alokasi 

Umum (DAU). 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur 

Indah 

Rahmawati 

(2010) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah 

(PAD) dan Dana 

Alokasi Umum 

(DAU) 

Terhadap Alokasi 

Belanja Daerah 

(Studi Pada 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah) 

 

Variabel 

Independen: 

- Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(X1) 

- Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

(X2) 

 

Variabel 

Dependen: 

- Alokasi Belanja 

Daerah (Y) 

DAU dan PAD 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

alokasi belanja 

daerah. Jika dilihat 

lebih lanjut, tingkat 

ketergantungan 

alokasi belanja 

daerah lebih 

dominan terhadap 

PAD dari pada 

DAU. 



 
 

3. Tri 

Lestari 

(2010) 

Pengaruh 

Pendapatan  Asli  

Daerah (PAD), 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan  

Dana Bagi Hasil 

(DBH) 

Terhadap Belanja 

Langsung pada 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jambi 

Variabel 

Independen: 

- Pendapatan  

Asli  Daerah 

(PAD) (X1) 

- Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

(X2) 

- Dana Bagi 

Hasil (DBH) 

(X3) 

 

Variabel 

Dependen: 

- Belanja 

Langsung (Y) 

 

 

 

 

 

Secara simultan 

ketiga variabel 

independen 

berpengaruh positif 

terhadap belanja 

langsung, dan 

secara parsial 

hanya Dana 

Alokasi Umum 

yang berpengaruh 

terhadap Belanja 

Langsung, 

sedangkan 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana 

Bagi Hasil masing-

masing tidak 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Belanja 

Langsung. 

4. 

 

 

 

 

Mohammad 

Ainur 

Rofik   

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Dana 

Alokasi Umum, 

Dana Alokasi 

Khusus, dan 

Pendapatan Asli 

Daerah terhadap 

Belanja Langsung 

Sektor Publik 

(Studi Kasus pada 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa) 

Variabel 

Independen: 

- Dana Alokasi 

Umum (DAU) 

(X1) 

- Dana Alokasi 

Khusus (DAK) 

(X2) 

- Pendapatan  

Asli  Daerah 

(PAD) (X3) 

 

 

Variabel 

Dependen: 

- Belanja 

Langsung (Y1) 

 

Secaran Parsial 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi 

Khusus (DAK) 

berpengaruh positif 

terhadap Belanja 

Langsung Sektor 

Publik (BLSP). 



 
 

 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu PAD (X1), 

DAU (X2), dan DBH (X3) serta satu variabel dependen yaitu Belanja Langsung 

(Y).  

Implementasi desentralisasi kebijakan fiskal sejak tahun 2001 terhadap 

pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, membawa konsekuensi pada 

perubahan mekanisme hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

khususnya menyangkut pola anggaran. Undang-Undang tentang desentralisasi 

tersebut memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap struktur anggaran 

yang ada. Salah satu aspek penting dalam implementasi Undang-Undang tersebut 

adalah adanya dana perimbangan yang diterimakan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. Bersamaan dengan itu pula melekat perluasan kewenangan 

5. 

 

 

 

Noni 

Puspita 

Sari dan Idhar 

Yahya 

(2009) 

 

Pengaruh Dana 

Alokasi Umum 

(DAU) Dan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Terhadap Belanja 

Langsung Pada 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Riau. 

Variabel dependen: 

- Alokasi Umum 

(DAU) (X1) 

- Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(X2) 

 

Variabel 

independen: 

- Belanja 

Langsung (Y) 

 

 

 

 

 

 

-Pertama, DAU 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap belanja 

langsung. 

-Kedua, PAD 

secara parsial tidak 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan terhadap 

belanja langsung 

secara parsial. 

-Ketiga, DAU dan 

PAD secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Belanja Langsung. 

 



 
 

pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah berdasarkan potensi 

ekonomi yang tersedia. Dengan desentralisasi fiskal, daerah diberikan keleluasaan 

lebih jauh untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa 

mengurangi harapan untuk memperoleh transfer dana pemerintah pusat dalam 

bentuk dana perimbangan. 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan 

kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana 

Perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan 

Sumber Daya Alam. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah 

Dana Alokasi Umum (DAU). DAU untuk struktur daerah ditetapkan berdasarkan 

kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang 

selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan 

perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang. Sedangkan komponen 

lainnya berupa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil 

berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Kedua komponen tersebut merupakan 

penyumbang dana terbesar bagi Dana Perimbangan.  

Dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat dapat digunakan 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan dari 

desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan selain tetap 

memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Oleh 



 
 

karenanya besar-kecilnya transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi 

Hasil Hasil (DBH) yang termasuk dalam bagian Dana Perimbangan 

mempengaruhi alokasi belanja langsung sebagai belanja yang berkontribusi 

langsung dengan pembangunan daerah hal ini didukung dengan pernyataan Holtz-

Eakin, et al (1985) dalam Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa terdapat 

keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja 

Pemerintah Daerah.  

Selain dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah juga mempunyai 

sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan dan lain-lain pendapatan. 

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan 

daerah untuk melakukan aktifitas pemerintahan dan program-program 

pembangunan. Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari 

derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total 

penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan di masa yang akan 

datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya 

diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam 

pelayanan publik dan pembangunan.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting 

bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini 

sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak 

Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada 



 
 

Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut 

telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karenanya besaran 

Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Daerah akan berpengaruh 

terhadap kemampuan daerah tersebut menyerap anggaran untuk pembiayaan 

pembangunan yang dialokasikan kepada Biaya Langsung. 

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu 

periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan 

belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan 

secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, 

belanja barang dan jasa serta belanja modal. Saat ini masyarakat terus menuntun 

Pemerintah untuk dapat mandiri dan memenuhi kewajibannya untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu masyarakat menuntut untuk 

pengembangan fasilitas dan pembangunan daerah. Tuntutan ini memaksa 

pemerintah untuk menganggarkan biaya yang cukup besar dalam hal ini  biaya 

tersebut dialokasikan untuk Belanja Langsung. Oleh karena pentingnya belanja 

langsung maka diharapkan Pemerintah daerah akan lebih cermat untuk 

mengalokasikan besaran biayanya untuk hal-hal yang penting dan dibutuhkan 

seperti Belanja Langsung ketimbang belanja laian yang kurang memberikan 

manfaat. 

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own resources revenue) 

terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Prakosa (2004), Syukriy & Halim (2003) yang 



 
 

menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempegaruhi Anggaran Belanja 

Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan 

disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah. Hal ini 

menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi 

Hasil sebagai bagian dari sumber Pendapatan Daerah akan berpengaruh secara 

langsung terhadap Belanja Langsung sebagai bagian dari Belanja Daerah. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka 

konseptual yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan 

sebelumnya, sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

(X1) 

 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

(X2) 

 

Dana Bagi Hasil (DBH)  

(X3) 

 

Belanja Langsung 

(Y) 

 



 
 

2.4   Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah  : 

1. Secara Parsial 

Ho1 :  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Belanja Langsung. 

Ha1   :  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Belanja Langsung. 

Ho2   :  Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Belanja Langsung. 

Ha2   : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Belanja Langsung. 

Ho3 : Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh secara       

signifikan terhadap Belanja Langsung. 

Ha3   : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Belanja Langsung. 

2. Secara Simultan (bersama-sama) 

Ho4  :  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan Belanja Langsung. 

Ha4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Belanja Langsung. 


