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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

      Erstelita (2015) ,judul analisis: Pengaruh belanja Modal dan belanja 

Pegawai terhadap tinggkat kemandirian keuangan daerah pada 

kabupaten/kota propinsi Sumatra Barat 2009-2013. Tujuan: untuk mendapat 

bukti empiris tentang pengaruh belanja Modal dan belanja Pegawai terhadap 

tinggkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota propinsi Sumatra 

Barat.  Alat Analisis: Dalam penelitian ini metode analis data yang digunakan 

adalah teknik regresi berganda untuk menguji pengaruh pendapatan belanja 

Modal belanja Pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi 

berganda, karena menyangkut dua variabel independen dan satu variabel 

dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formula. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data. Spesifikasi model 

ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi 

fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara. Hasil: 

Belanja Modal Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai sumber 

penerimaan PAD sedangkan belanja pegawai berpengurh terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. 

      Mardiasmo (2002) ,Belanja pembangunan adalah belanja langsung yang 

di gunakan untuk membiayai investasi atau manambah aset. Dalam hal ini 
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pengeluaran modal pemerintah berperan menjadi sosial everhead capital 

(SOC) yang menjadi daya tarik pihak swasta untuk menanamkan modalnya. 

Dengan adanya fungsi fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah ini 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkata pendapatan asli 

daerah. 

     Lukman hakim (2016) ,judul analisis: pengaruh belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota jawa dan bali 2008-2012. 

Tujuan: untuk melihat pertumbuhan ekonomi regional melalui pengujian 

objek aggaran belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Alat analisis: 

penelitian ini adalah penelitian eksplanotori yang bertujuan menguji hipotesis 

untuk mengetahui dua atau lebih gejala atau variabel,pengujian dilakukan 

dengan 2 variabel yaitu variabel dependen (PDRB) merupakan variabel yang  

di pengaruhi atau yang menjadi akibat sedangkan variabel independen 

(belanja modal) yang mempengaruhi. Data yang digunakan adalah data 

pengambilan basis data dari badan pusat statistik dan laporan keuangan 

pemerintah daerah dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK). 

Hasil: Objek belanja Modal Memiliki lima variabel diantaranya belanja 

tanah,peralatan dan mesin belanja Gedung dan Bangunan,Belanja jalan,irigasi 

dan jaringan serta belanja modal lainnya semua variabel memiliki Pengaruh 

Positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.     

      Menurut mulyanto (2007), Belanja Modal merupakan belanja yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya pembangunan perbaikan 
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sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga 

menikmati manfaat dari pembangunan daerah. 

      Novi Sri (2016) ,Judul analisis: Pengaruh jumlah penduduk,angka 

harapan hidup,rata-rata lama sekolah dan PDRB per-kapita terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Propinsi Bali 2004-2013. Tujuan: 1) Untuk 

menganalisi pengaruh jumlah penduduk, angka harapan hidup, rata-rata lama 

sekolah, PDRB per-kapita atas dasar harga konstan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di privinsi Bali, 2) Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, 

angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah terhadap PDRB per-kapita atas 

dasar harga konstan di provinsi Bali, 3)Untuk menganalisis pengaruh jumlah 

penduduk, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah terhadap pertu,buhan 

ekonomi secara tidak langsung melalui PDRB perkapita atas dasar harga 

konstan di provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

Deskriptif dan analisis jalur sesuai dengan kerangka berfikir penelitian, 

dengan program AMOS. Dta yang digunakan penelitian ini dengan 

menggunakan metode observasi nonpartisipan dengan mengamati secara 

langsung dokumen yang di kelurkan dari instansi yang berwenang yaitu 

badan pusat statistik. Hasil: 1) jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap 

PDRB per-kapita, bertambahnya jumlah penduduk memperkecil PDRB per-

kapita, 2) angka harapan hidup tidak berpengaruh terhadap PDRB perkapita 

dan partumbuhan ekonomi, 3) berdasarkan hasil penelitian rata-rata lama 

sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per-kapita, 4) 
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berdasarkan hasil analisis PDRB per-kapita berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

      Robert solow berpendapat dalam teorinya “Growth of population” bahwa 

pertumbuhan ekonomi  di pengaruhi oleh manusia, akumulasi modal, tingkat 

teknologi modern dan ouput. Adapun dengan bertambahnya jumlah penduduk 

memiliki dampak postig dan negative oleh karena itu solow berpendapat 

pertambahan jumlah penduduk bias di manfaatkan dengan peningkatan 

kualitas  sumber daya manusia kea rah yang positif. 

      Adapun hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan data yang bersumber dari anggran pendapatan belanja 

deerah,data jumlah penduduk dan data PDRB, Alat analisis yang digunakan 

menggunakan analisis regresi linier berganda data panel untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura, Adapun perbedaanya adalah objek 

angaran belanja serta lokasi penelitian yang berbeda dan tahun anggaran yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan tahun anggaran terbaru dari 2010-

2014 serta tujuan penelitian dimana tujuan penelitian ini untuk melihat 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun melalui dua objek variabel angaran 

belanja dan jumlah penduduk. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Daerah 

      Secara garis besar,manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi 

dua bagian,yaitu manajemen penerimaan dan pengeluaran daerah.evaluasi 

terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiyaan pembangunan 
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daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut 

akan sangat menentukan kedudukan suatu Pemerintah daerah dalam 

rangka melaksanakan otonomi daerah. 

      Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU no 22 

tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam 

manajemen keuangan daerah.perubahan tersebut antara lain adalah 

budgeting reform atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi 

proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, pertanggung jawaban 

anggaran. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974, proses 

penyusunan,mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran 

daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah tidak di berlakukannya lagi 

pengesahan dari Mentri dalam negri (MENDAGRI) untuk Anggaran 

belanja daerah propinsi dan pengesahan Gubenur untuk Aanggran belanja 

daerah kabupaten/kota melainkan cukup pengesahan dari Dewan 

perwakilan rakyat dan daerah (DPRD) melalui peraturan daerah (PERDA). 

      Menurut Mardiasmo (2002) , Aspek utama budgeting reform adalah 

perubahan dari traditional budget ke performance budget. Performance 

budget pada dasarnya adalah sistem penysunan dan pengelolaan anggaran 

daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Prinsip-

prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah 

transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Akuntabilitas adalah 

prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses 

penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus 
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benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD 

dan masyarakat. Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam 

proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

      Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan belanja daerah Tahun 

Anggaran 2007 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai 

berikut: (a) partisipasi Masyarakat, (b) transparansi dan akuntabilitas 

anggaran, (c) disiplin anggaran, (d) keadilan anggaran, (e) efisiensi dan 

efektivias anggaran dan (f) taat Asas”.  

2. Pengelolaan Keuangan Daerah  

      Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan 

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, 

pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini 

mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau 

yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus 

atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan.  

      Dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah harus mengikuti 

prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, pada Permendagri Nomor 

26 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2007 

menyataka bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-

prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) partisipasi 

Masyarakat, (b) transparansi dan akuntabilitas anggaran, (c) disiplin 
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anggaran, (d) keadilan knggaran, (e) efisiensi dan efektivias anggaran dan 

(f) taat asas”. Menurut PP 58/2005, pasal 1, Pengelolaan Keuangan Daerah 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 

keuangan daerah. 

      Menurut Halim (2013:22) definisi APBD adalah suatu anggaran 

daerah, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Rencana  kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci  

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, 

dan adanya biaya yang akan dilaksanakan.  

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk   angka.  

4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun.  

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

      APBD adalah rencana kebijakan dan kerja daerah selama satu tahun 

yang telah diwujudkan dalam angka, berisikan pendapatan dan belanja 

daerah yang di setujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 

dilaksanakan serta dipertanggung jawabkan oleh eksekutif. 

      Struktur dalam APBD dilakukan mulai dengan anggaran penerimaan, 

rencana penerimaan pemerintah daerah dalam satu tahun yang akan 

datangbaik berupa besarnya Pendapatn Asli Daerah maupun penerimaan 

yang berasal dari pemerintah pusat. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 
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2005, pasal 1 ayat 27 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah 

kewajiban daerah yang diakui. 

      Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. 

Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung 

jawaban APBD. Pertanggung jawaban itu dilakukan dengan 

menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk 

pemerintah daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah 

Daerah Tingkat II, jadi pertanggung jawaban bersifat vertikal. 

4. Penerimaan Daerah dan Pendapatan Daerah 

      Penerimaan daerah adalah setiap pertambahan nilai ekonomis baik 

berupa uang ataupun yang dapat disamakan dengan itu seperti simpanan 

bank yang sewaktu waktu dapat ditarik, dana kas kecil, cek, bilyet giro, 

dsb. tanpa melaui pengorbanan baik sesudah ataupun sebelumnya seperti 

dana hibah dan bantuan. Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 1999 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah,sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas; 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Dana perimbangan; 

c. Pinjaman daerah; danLain-lain Penerimaan yang Sah. 

Bagian laba dari BUMD terdiri dari:  

a) Bank pembangunan Daerah (BPD)  

b) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  
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c) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah terdiri dari:  

a)  Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b)  Jasa giro 

c)  Pendapatan bunga 

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asingdan 

e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.  

      Pendapatan daerah adalah setiap pertambahan nilai ekonomis baik 

berupa uang  ataupun yang dapat disamakan dengan itu seperti simpanan 

bank yang sewaktu waktu dapat ditarik, dana kas kecil, cek, bilyet giro, 

dan sebagainya. Dengan adanya pengorbanan baik sesudah ataupun 

sebelunya. Pemerintah daerah harus melakukan hak dan kewajiban yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

     Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah terdiri dari; 

a. Hasil Pajak daerah; 

b. Hasil restribusi Daerah; 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lainnya yang dipisahkan; dan 

d. Lain-lain PAD yang sah. 

      Adapun sumber-sumber penerimaan daerah yang lain terdiri dari:  
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a.  Dana Perimbangan  

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang 

berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanan kewenangan 

Pemerintah daerah dalam menacapai tujuan pemberian otonomi kepada 

daerah. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan 

pelaksanaan desentralisasi  yang dialokasinya tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lain.  Dalam Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004, 

dana perimbangan terdiri dari:  

a) Dana Bagi Hasil  

b) Dana Alokasi Umum  

c) Dana Alokasi Khusus  

b.  Pinjaman Daerah  

Selama tiga dekade lebih pemerintahan orde baru, sumber utama 

pinjaman daerah berasal dari pinjaman dalam negeri. Jumlah pinjaman 

daerah selama ini rata-rata dibawah satu persen ( 1% ) dari APBD, itu 

pun pinjaman yang dilakukan sebagian besar untuk mendukung kegiatan 

atau operasional perusahan daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

c. Lain-lain penerimaan yang sah  

      Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat 

berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan. Di Indonesia untuk 

menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan 

kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan sebagai salah satu 
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perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada 

rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur 

dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 

harus didasarkan pada Undang-Undang. Pentingnya pemungutan pajak 

dan retribusi dengan adanya pergantian Undang-Undang pajak daerah 

dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.  

guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan Aset –aset daerah. 

5. Pembiyaan Daerah 

      Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih 

antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam 

periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto.  

      Pembiayaan dikatagorikan menjadi dua Penerimaan Pembiayaan: 

Penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri kepada 

pemerintah pusat, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah 

lainnya, pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank, pinjaman 

dalam negeri lainnya, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan 

negara, perusahaan daerah, dan pemerintah daerah lainnya. 
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6. Belanja Daerah 

      Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Kemendagri 

Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas 

daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.  

Menurut Halim (2007), menyatakan belanja daerah kewajiban pemerintah 

yang  mengurangi nilai kekayaan bersih. 

a. Belanja Modal 

      Menurut PP nomer 24 tahun 2005, Belanja modal adalah 

pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap lainya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntasnsi. Belanja modal 

yaitu: belanja modal tanah,belanja peralatan dan mesin,belanja modal 

dan bangunan belanja modal lain-lain. 

b. Belanja Fiskal  

      belanja fiskal yaitu belanja  untuk pemeliharaan atau untuk 

penyelenggaraan pemerintah sehingga bersifat rutin dilakukan setiap 

tahun anggaran, serta bersifat khasuasif yang berarti manfaatnya hanya 

untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Contoh: belanja pegawai, 

belanja barang, pembayaran bunga hutang ( hutang dalam negeri, 

hutang luar negeri), subsidi ( Subsidi bbm, subsidi non bbm). 
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7. Penduduk (Sumber daya manusia) 

      Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses meningkatnya 

pendapatan per-kapita penduduk dalam jangka panjang disini terdapat 

yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan adalah proses 

awal sebagai salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan 

perkapita. Suatu perekonomian diyatakan dalam keadaan berkembang 

apabila terjadi peningkatan pada pendapatan per-kapita dalam jangka yang 

cenderung panjang, artinya peningkatan harus terjadi secara terus-

menerus. Semakin bertambahnya jumlah penduduk akan memberikan 

dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi(Arjoso: 2005) 

8. Keseimbangan Pendapatan 

      Keseimbangan pendapatan yaitu keadaan dimana permintaan 

masyarakat dan peawaran dalam sisi seimbang,keseimbangan pendapatan 

nasional dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y=C+I+G+(X-M) 

      Menurut Keynes dalam model pengeluaran konsumsi bahwa 

pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat di pengaruhi oleh besarnya 

pendapatan.Hubungan antara konsumsi dengan besarnya pendapatan dapat 

dinyatakan dalam bentuk model fungsi konsumsi.  

      Keynes menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam 

meningkatkan perekonomian secara umum,Keynes berpendapat bahwa 

perekonomian pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk 
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mengelola perekonomian supaya ada keseimbangan dari kedua fungsi 

tersebut.dalam model perekonomian terbuka.berikut apabila di jelaskan 

dalam bentuk  2 diagram: 

Sumber : Penghantar makro 1. 

      Dari uraian ini kurva diatas  bukan kurva yang menerangkan hubungan 

fungsional antara tingkat bunga dengan pendapatan, akan tetapi 

merupakan tempat kedudukan setiap tingkat bunga yang menghasilkan 

pendapatan ekuilibrium di mana penawaran agregat sama dengan 

permintaan agregat. Kurva IS dapat juga ditafsirkan sebagai multiplier, 

yaitu perubahan pada pendapatan sebagai akibat pengurangan tingkat 

bunga, Kurva IS dapat juga ditafsirkan sebagai elastisitas bunga yaitu % 

perubahan pada pendapatan nasional sebagai akibat perubahan % tingkat 

bunga. 

9. Pertumbuhan Ekonomi 

      Menurut Pandangan eknom klasik (Adam smith, David Ricardo, 

Thomas Robert Malthus dan Jhon Stuart Mill), Maupun ekonom neo clasik 

(Robert Solow, Trevon Swan dalam Sukirno 1985) Ada empat factor yang 
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) 

Jumlah stok barang modal (3) Luas tanah dan kekayaan alam (4) Tingkat 

teknologi yang digunakan.  

      Boediono (1985)  mendefinisikan bahwa partumbuhan ekonomi 

sebagai proses kenaikan ouput perkapita dalam jangka panjang. Rasio 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui anggaran belanja modal 

sebagai sumber pendapatan produktif dan investasi jangka panjang dalam 

meningkatkan pendapatan asli sebagai langkah mengejar pertumbuhan 

ekonomi. 

     Kecendrungan kenaikan dan penurunan selama kurun waktu tertentu 

dapat dilihat dengan menggunan analisis rasio pertumbuhan ekonomi, 

sehingga pemerintah daerah dapat melihat pertumbuhan ekonomi serta 

menentukan kebijakan yang selanjutynya. 

Data yang digunakan adalah data sekunder dari badan pusat statistik (BPS) 

yang meliputi yang digunakan adalah data sekunder dari (BPS) yang 

meliputi produk domestic bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas  

harga konstan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk 

mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu 

dan merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha ekonomi pada suatu daerah tertentu. 

      Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan 

menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), 
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berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi 

(sukirno;2007) 

 

𝑃𝐷𝑅𝐵1 − 𝑃𝐷𝑅𝐵0
𝑃𝐷𝑅𝐵0

× 100% 

      Wilayah struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan peran 

sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. sektor yang dominan 

mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan akan 

menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.struktur ekonomi merupakan 

rasio antara PDRB  suatu sektor ekonomi pada suatu tahun dengan total 

PDRB tahun yang sama. Struktur ekonomi dinyatakan dalam presentase. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

      Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk 

nasional bruto rill atau pendapatan nasional rill, jadi perekonomian dikatakan 

tumbuh dan berkembang apabila terjadi pertumbuhan output rill.definisi 

pertumbuhan ekonomi ekonomi yang lain bahwa apabila pertumbuhan 

ekonomi ada kenaikan pada output perkapita, pertumbuhan ekonomi 

mengalami kenaikan taraf hidup di ukur dengan output rill per orang (per-

kapita). 

      Menurut Pandangan eknom klasik Ada empat factor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) Jumlah stok barang 

modal (3) Luas tanah dan kekayaan alam (4) Tingkat teknologi yang 

digunakan 
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      Anggaran perencanaan belanja daerah  adalah rencana kebijakan daerah 

selama satu tahun yang telah dituangakan berdasarkan nominal angka sebagai 

perencanaan kinerja ekonomi dan keuangan daerah selama satu tahun 

kedepan dalam mencapai pembangunan ekonomi di daerahnya yang berisikan 

pendapatan dan belanja daerah. 

      Belanja fiskal adalah belanja untuk pemeliharaan atau untuk 

penyelenggaraan pemerintah sehingga bersifat rutin dilakukan setiap tahun, 

Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh 

aset tetap lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntasnsi. 

      Pembangunan sebagai salah satu proses pengembangan secara bertahap 

yang harus dijalani, Pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus 

dilakukakn oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan per-

kapita, degan demikin diperlukan peran penduduk dan pemerintah untuk 

berpartisipasi dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

      Penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan 

ekonomi, Penduduk merupakan modal pembangunan kualitas sumberdaya 

manuasia dilihat dari indikator pendidikan dan kesehatannya. Indikator ini 

diukur melalui jumlah pendapatan per-kapita  yang dilihat bedasarkan data 

PDRB di setiap wilayah. Suatu perekonomian dapat dinyatan berkembang 

apabila pendapatan per-kapita terus menerus mengalami kenaikan dalam 

jangka waktu yang panjang. 

      Robert solow berpendapat dalam teorinya “Growth of population” bahwa 

pertumbuhan ekonomi  di pengaruhi oleh manusia, akumulasi modal, tingkat 
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teknologi modern dan ouput. Adapun dengan bertambahnya jumlah penduduk 

memiliki dampak postig dan negative oleh karena itu solow berpendapat 

pertambahan jumlah penduduk bias di manfaatkan dengan peningkatan 

kualitas  sumber daya manusia kea rah yang positif. 

      Pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting untuk 

mengetahui perkembangan serta kemampuan tingkat pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah termasuk strategi anggaran belanja modal, belanja fiskal dan 

jumlah penduduk sebagai konsep meningkatkan PDRB dalam mengejar 

pertumbuhan ekonomi suatu suatu daerah. maka peneliti membuat kerangka 

berfikir sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut: 
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D. Pengembangan Hipotesis

      Penelitian ini menguji secara pendugaan yaitu diduga belanja Fiskal 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Diduga belanja Modal 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan diduga belanja jumlah 

penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura 

diduga berpengaruh terhadap Variabel Y pertumbuhhan ekonomi di wilayah 

Madura jawa timur tahun 2010-2014 


