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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Mawarni (2013) yang bertujuan untuk menguji dan 

membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian oleh Meilita (2016) yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh DAU, pengaruh DAK dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi 

(PDRB) secara parsial dan simultan pada pemerintah daerah kabupaten/kota 

Manado selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan secara parsial dan simultan DAU berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi(PDRB), DAK tidak ada pengaruh dan tidak  

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi(PDRB), PAD berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi(PDRB). 

Penelitian oleh Chindy (2016) yang bertujuan untuk mengetahui dan  

menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel bebas atau Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel terikat atau pertumbuhan ekonomi  
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Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada alat analisis yang 

digunakan. Jika pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis jalur (Path 

Analysis), dalam peneltian ini digunakan alat analisis berupa regresi berganda data 

panel. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan ini merupakan comparative riset  yaitu 

membandingkan apakah hasil dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

memiliki hasil yang sama. Penelitian pertama menggunakan dua variabel bebas 

yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum di penelitian kedua 

menggunakan tiga variabel bebas dan penelitian ketiga menggunakan satu variabel 

bebas. Dimana pada penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah 

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

obyek dan tahun yang berbeda terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada alat analisis yang digunakan. 

Jika pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi linier berganda, 

dalam peneltian ini digunakan alat analisis berupa regresi linier berganda data 

panel. 

Keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

untuk penelitian ini semua variabel signifikan dalam mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Diketahui bahwa dalam penelitian ini ada tiga variabel 

yang menentukan pertumbuhan ekonomi. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi  

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah 

daerah Putro dalam Jaya (2014) dalam menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal 

tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin 

bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan 

ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena 

memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, 

dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan 

ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan 

jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di 

daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB 

atas dasar harga konstan. Menurut Djojohadikusumo (1994) “Pertumbuhan 

ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat”. Paham pertumbuhan digunakan dalam teori 

dinamika sebagaimana hal itu dapat di kembangkan oleh para pemikir Neo 

Keynes dan Neo klasik. Sehingga pertumbuhan ekonomi sudah tidak 

memandang seberapa besar tingkat pertumbuhan atau sektor diluar dari sektor 

ekonomi itu sendiri. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik berupa 

atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan pada dasarnya merupakan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 
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wilayah regional tertentu, atau jumlah dari nilai barang dan dan jasa akhir yang 

telah dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku 

dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan 

harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun 

ke tahun. 

a. Model Pertumbuhan Harrod - Domar 

Syarat – syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomia dapat 

mencapai pertumbuhan yang tangguh atau Steady Growth dalam jangka 

panjang yaitu perlunya invenstasi. Oleh sebab itu pelaku ekonomi selalu 

berusaha untuk menyimpan sebagian pendapatannya guna meningkatkan 

tabungan. Selain itu pentingnya peranan pemerintah terutama dalam 

merencanakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam menghimpun 

dana untuk keperluan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat 

(Murni, 2006:185).  

b. Model pertumbuhan Rostow 

Menurut Rostow dalam Murni (2006:184) pertumbuhan ekonomi adalah 

suatu proses dari berbagai proses perubahan yaitu sebagai berikut : 

1) Perubahan Reorientasi organisasi ekonomi 

2) Perubahan pandangan masyarakat 

3) Perubahan cara menabung atau menanamkan modal dari yang tidak 

produktif ke yang lebih produktif 
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4) Perubahan pandangan terhadap faktor alam, manusia harus mengubah 

keyakinan bahwa alam itu tidak akan menentukan kehidupan manusia 

tapi kehidupan manusia harus mampu menaklukkan atau 

mengendalikan kekayaan alam sehingga yang tersedia dapat menjadi 

sumber kehidupan dalam mencapai kemakmuran. 

Selanjutnya Rostow juga mengemukakan tahap – tahap dalam 

pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut : 

1) Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) 

2) Persyaratan Tinggal Landas (The Precondition for take off) 

3) Tinggal Landas (The Take Off) 

4) Menuju kematangan (The Drive to Maturity) 

5) Konsumsi Tinggi (The Age of High Mass Concumption) 

2. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Halim (2007) dalam Wandira (2013) menyatakan bahwa 

pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan daerah sesuai UU No.23 Tahun 

2014 pasal 6 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan 

UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan. Keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah 

sebagai berikut : 
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a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri Yang sah : 

1) Hasil Pajak Daerah 

2) Hasil Retribusi Daerah 

a. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaaan daerah lainnya yang dipisahkan. 

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

3) Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari : 

a. Sumbangan dari pemerintah 

b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan, 

c. Pendapatan lain-lain yang sah  

b. Dana Perimbangan  

Selain dari pendapatan asli daerah, sumber penerimaan daerah 

otonom kabupaten/kota berasal dari dana perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan keuangan pemerintah 

pusat dan daerah adalah salah satu bentuk kebijakan desentralisasi 

dibidang fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. 

Secara ideal tujuan dari kebijakan adalah :  

a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah 

yang selama ini tertinggal dibidang pembangunan 

b. Untuk mengintensifikasi aktifitas dan kreatifitas perekonomian 

masyarakat daerah dan DPR bertindak sebagai fasilisator dalam 
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pembangunan daerah, rakyat dan masyarakat harus berperan 

aktif dalam perencanaan pembangunan daerahnya. 

c. Mendukung terwujudnya good govermance oleh pemerintah 

daerah melalui perimbangan keuangan yang transparan. 

d. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara demokratis, 

efektif dan efisien dibutuhkan sumber daya manusia yang 

profesional serta memiliki akhlak atau moral yang baik. 

Oleh sebab itu desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui 

perimbangan keuangan akan meningkatkan kemampuan daerah untuk 

membangun dan meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat 

daerah, artinya bukan sekedar pembagian dana, lalu memindahkan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pusat ke daerah. 

Menurut peraturan pemerintah (PP) No. 14 tahun 2015, ada tiga 

sumber dana perimbangan. 

a. Dana Bagi Hasil dan Penerimaan Sumber Daya Alam 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

Di era otonomi daerah, distribusi dana alokasi umum atau dana 

transfer dari pemerintah pusat ke daerah telah dilakukan sampai sekarang, 

namun belum memuaskan. DAU belum dapat secara utuh menjalankan 
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dan merealisasikan amanat UU No. 23 tahun 2014 dimana DAU sebagai 

alat pemerata. Kebanyakan DAU bukan jadi solusi setelah sampai di 

daerah-daerah malah menyebabkan permasalahan, sehingga tujuan DAU 

sebagai pemerataan dari kekurangan di daerah tidak terealisasi dengan 

maksimal. Hal tersebut dikarenakan daerah menyalah gunakan fungsi 

DAU sebagai alat pemerataan. 

Dana Alokasi Khusus (DAK)  

Dana alokasi khusus disediakan untuk membiayai kegiatan 

reboisasi dan penghijauan bagi daerah kabupaten penghasil penerima 

sektor kehutanan. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2014 

daerah memperoleh alokasi sebesar 40% dari penerimaan APBN sektor 

kehutanan. Bagi daerah yang akan menggunakan dana alokasi khusus 

diwajibkan menyiapkan dana pendamping minimal 10% dari penerimaan 

umum APBD. Jika dilihat dari besaran jumlah DAK ini, tidak seberapa 

signifikan peranannya. Namun apabila dikaitkan dengan fungsi belanja itu 

dengan upaya pemilihan kondisi peranan DAK menjadi sangat strategis 

untuk membiayai investasi jangka waktu menengah yang nantinya akan 

bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan rakyat lokal dan pemerintah 

daerahnya. Sementara itu menurut ketentuan peraturan peemerintah No. 

23 tahun 2014 tentang dana perimbangan terdapat ketentuan mengenai 

dana alokasi khusus seperti berikut: 
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a. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu dan 

membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan 

tersedianya dana dalam APBN 

b. Kebutuhan khusus yang dibiayai dengan DAK yaitu kebutuhan 

yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan 

menggunakan rumus DAU dan atau kebutuhan yang merupakan 

komitmen atau proritas nasional. 

c. 40% dari penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi 

disediakan kepada daerah sebagai DAK untuk membantu 

membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Tingginya PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal 

daerah tersebut kepada pusat semakin berkurang. Selanjutnya daerah lebih 

leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan 

agenda ekonominya. Melalui belanja rutin, belanja 

pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, PAD sebagai sumber 

pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas 

ekonomi baru dalam masyarakat. 

Meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi 

peningkatan jumlah output barang dan jasa yang diikuti pula 

meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan 
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oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai 

PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan 

PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi 

hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah 

ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan 

penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak 

pihak, khususnya dunia usaha yang mengelukan soal begitu banyaknya 

pajak dan retribusi yang justru menekan daya saing daerah. 

(Mawarni,2013). 

Meningkatnya PAD, daerah menjadi lebih mampu dalam 

memberikan  fasilitas pelayanan publik yang lebih baik dalam masyarakat 

lokal. Selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi 

kunci dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya 

produktivitas. 

2) Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Modal dasar desentralisasi fiskal seharusnya berasal dari PAD. 

Tetapi nyatanya, PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah 

daerah paling tinggi sebesar 20%. Sehingga untuk mengatasi kekurangan 

tersebut, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU). 
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Pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai 

dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Fleksibilitas dalam pemanfaatan 

DAU baik melalui belanja rutin,pembangunan/infrastruktur/modal, 

ataupun belanja lainnya diharapkan akan memunculkan pelaku-pelaku 

ekonomi baru dalam masyarakat. 

DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Berperan sangat signifikan karena belanja daerah lebih 

didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah 

daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya 

adalah belanja modal. Digunakan sebagai sumber pembiayaan 

infrastruktur berupa saran dan prasaran ekonomi menunjang kegiatan 

produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat ataupun luar 

daerah. Dengan munculnya kegiatan investasi akan menciptakan 

kesempatan kerja sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi.(Mawarni,2013). 

3) Hubungan Dana Alokasi Khusus Dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Pengalokasian DAK lebih difokuskan pada kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan 

prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan 

sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Berbeda 

dengan DAU, pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan 

leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah 

pusat.(Santosa,2013) 
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PENERIMAAN DAERAH 

Dengan fokus alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana 

infrastruktur, aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi 

masyarakat di daerah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi 

yang mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan 

masyarakat. 

DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

penjelasan bahwa DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan 

berupa sarana fisik penunjang yang berguna bagi publik masyarakat 

(Santosa,2013) 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan di perkuat dengan penelitian terdahulu 

diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana 

Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jawa Timur. Maka secara sederhana kerangka pemikiran dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 
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Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

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

mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa 

Timur. 

E. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan, serta tinjauan pustaka 

yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis dugaan sementara 

(hipotesis) yang dipakai adalah : 

1. Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur.

2. Diduga bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur.

3. Diduga bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur.


