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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menganalisis pengaruh 

keuangan lembaga publik, diantaranya : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Hasil 

1 Pengaruh PAD 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi daerah 

Di Provinsi 

Sulawesi Utara 

Tahun 2001-2013 

Rori, dkk(2016) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel bebas atau 

Pendapatan Asli Daerah 

pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

atau Pertumbuhan Ekonomi. 

2 Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah Dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Daerah Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi  (Studi 

Kasus Di 

Kabupaten Kota 

Jawa Timur 

Tahun 2008-

2012) 

 Prakarsa (2014) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PAD 

berpengaruh secara kurang 

signifikan dan berpengaruh 

negatif, sementara Belanja 

barang dan jasa berpengaruh 

secara positif dan signifikan, 

lalu belanja modal 

berpengaruh secara 

signifikan dan negatif 

terhadap peertumbuhan 

ekonomi 

3 Pengaruh DAU, 

DAK, PAD 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

kemiskinan (kota 

manado tahun 

2001-2013) 

Anwar, dkk 

(2016) 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa secara 

parsial Dana Alokasi Umum 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB) 
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4 Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah Dan Dana 

Alokasi Umum 

Terhadap 

Kemandirian 

Daerah Dan  

Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah 

Tahar, dkk (2011) Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

regional independent, Dana 

Alokasi Umum (DAU) 

berdampak negatif terhadap 

regional independent. 

Sementara, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) tidak 

berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan 

Dana Alokasi Umum 

(DAU) yang didukung oleh 

daerah independen 

berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli 

daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah dengan sesuai peraturan perundang-

undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengaruh kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 



9 

 

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang ini 

meliputi :  

a. Pajak daerah  

b. Retribusi daerah  

c. Pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Yani, 2002: 39).   

Menurut Badan Pusat Statistik daerah Madura (2008;10) pendapatan 

asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu 

dan terus menerus dipacu pertumbuhanya. Jumlah dan kenaikan kontribusi  

PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah 

daerah yang tidak ingin terlalu tergantung dari APBN. Kemajuan daerah 

dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dari perkembangan 

PAD yang positif disisi penerimaannya dan peranannya dari tahun ke 

tahun makin meningkat. Jadi pengertian Pendapatan asli daerah dapat 

dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah 

dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk 

membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.  

Pendapatan Asli Daerah meliputi :  

1) Pajak daerah  
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Pengertian pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada 

pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Misalnya: pajak kendaraan bermotor, pajak 

penjualan dan lain-lain (Suparmoko, 1999: 94).   

Menurut Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang langsung dapat 

ditujukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Suandy, 2002: 10). Selanjutnya dapat diartikan mengenai pajak daerah 

sebagai berikut:   

a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan 

dari daerah sendiri,  

b. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan nasional tetapi 

penetepan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 

c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah,  

d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat 

tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan, atau 

dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah (Davey, 

1988: 39).   

Pajak daerah 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 
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berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2002: 258). 

2. Dana Alokasi Umum 

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi 

umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan kemampuan keuangan antar-daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

dengan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 

Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana 

alokasi umum dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut 

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, dana alokasi umum dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas 

daerah keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan 

masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju 

dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Aiokasi Umum (DAU) adalah 

dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki 

kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah 

yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh 
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DAU yang reladf besar (Sidik, 2004:96) dalam (Muliana, 2009). DAU 

untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan 

perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang 

ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan 

Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi 

hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan 

antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. 

Alokasi dari Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya 

besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana 

Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki 

potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan 

memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud 

melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan 

daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari 

penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 

2009). 

Disebut dengan DAU berasal dari APBN yang dialokasikan untuk 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
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Menurut Peraturan Mentri dalam Negri No.59 tahun 2007, perhitungan 

DAU sesuai ketentuan yaitu  a. Ditetapkan sekurang kurangnya sebesar 

25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan di dalam APBN. b. 

Untuk provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 

10% dan 90% dari DAU yang telah ditetapkan di APBD. c. Untuk daerah 

tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian antara jumlah DAU untuk 

kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah 

kabupaten/kota yang bersangkutan. d. Porsi daerah kabupaten/kota 

merupakan poporsi bobot di seluruh Indonesia (Afrizawati, 2012). 

3. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomianyang diwujudkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila jumlah balas jasa rill terhadap penggunaan faktor–

faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun 

sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada 

standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. 

Pertumbuhan Ekonomi dapat di artikan peningkatan output agregat 

atau pendapatan rill. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung 

perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat 
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peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu 

proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang 

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Dari aspek dinamis melihat bagaimana suatu perekonomian 

berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. 

Menurut Todaro dan Smith, (2006) pertumbuhan ekonomi 

merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu 

perekonomian secara terus–menerus atau berkesinambungan sepanjang 

waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional 

yang semakin lama semakin besar. 

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu keadaan dimana 

terdapat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dari suatu daerah. 

Pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada kenaikan 

PDRB dari tahun sebelumnya.Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan 

dengan menggunakan 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. 

Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai ungkapan umum 

yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur 

melalui penambahan pendapatan nasional riil.Pertumbuhan ekonomi 

adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi 

ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan 
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ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Menurut Rostow (1971) 

suatu masyarakat yang telah mencapai taraf proses pertumbuhan demikian 

sifatnya, yaitu pertumbuhan ekonomi sudah lebih sering terjadi, sudah 

bolehlah dianggap sebagai berada pada tahap prasayarat untuk lepas 

landas.  

4. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )  

a. Pengertian PDRB  

Menurut Badan Pusat Statistik (2008;55) pengertian PDRB adalah 

dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan 

akibattimbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/daerah. 

Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam 

mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. 

Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung 

pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan PDRB 

bervariasi antar daerah. 

Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 

gabungan dari empat kata yaitu:   

1) Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa,   

2) Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan 

hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah  domestik 

tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau 

bukan 
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3) Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan 

hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang 

digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan,   

4) Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena  

masih mengandung biaya penyusutan.   

Berdasarkan empat pengertian istilah di atas, maka arti PDRB adalah 

seluruh nilai produksi kotor baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh 

faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah, biasanya 

dihitung pada suatu periode tertentu. 

5. Hubungan Keuangan Pusat - Daerah  

Menurut pendapat Mardiasmo (2004:58) Keuangan Negara 

merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan–

kegiatan pemerintah di dalam bidang ekonomi, terutama mengenai 

penerimaan dan pengeluarannya serta pengaruhnya di dalam 

perekonomian. Tujuan suatu kerangka hubungan keuangan pusat–daerah 

adalah untuk menjelaskan tiga hal pokok, yaitu pembagian kekuasaan 

tingkat–tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan 

sumber dan dana pemerintahan, yakni pembagian yang sesuai dengan pola 

umum desentralisasi, pembagian yang memadai dari sumber–sumber dana 

secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, 

penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Negara dan distribusi pengeluaran 

pemerintah secara merata di antara daerah satu dan daerah lainnya.  
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Pola pembiayaan terhadap wewenang yang dilimpahkan oleh pusat 

ke pada daerah sebagian besar diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. 

Namun kenyataannya dominasi pusat masih terlalu kuat bagi daerah di 

dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu bentuknya adalah 

dengan pemberian sumber dana yang berkaitan dengan wewenang yang 

diberikan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan 

melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah, pemerintah 

membutuhkan anggaran sebanding dengan kegiatan yang harus 

dijalankan. Kebutuhan keuangan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan 

Asli Daerah dan bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat. 

C. Pengembangan Hipotesis  

1. Pengaruh perubahan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah 

Daerah 

Harianto (2007) dimana PAD merupakan salah satu sumber 

pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih 

menggali potensi–potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, (Tambunan, 2006) 

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan 

kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-

program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah 
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mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat 

serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

(Sari dan Yahya, 2009). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki 

PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga 

semakin tinggi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.. 

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. Berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah 

mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Peningkatan PAD akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan 

memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik 

daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD 

jugadapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor 

yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan 

perdagangan, sektorjasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan 

utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. 

Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber– sumber 

keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Berdasarkan  

penelitian tersebut dapat diambil hipotesis alternatif yaitu :  
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H1 : “Perubahan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah”. 

2. Pengaruh perubahan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah 

Daerah 

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. 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 geografi, jumlah 

penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan 

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan 

dasar kepada masyarakat. 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). 

 Hasil penelitian Sihite (2009) yang menyimpulkan bahwa DAU 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Isa 

(2010) menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

diambil hipotesis alternatif yaitu : 

 H2 : “Perubahan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah”. 
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3. Pengaruh perubahan PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pemerintah Daerah 

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan 

kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-

program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 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. Berarti ini 

menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk 

mandiri, dan begitu juga sebaliknya 

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. PAD dan DAU 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah, maka dari itu dapat menjadi acuan apakah PAD dan DAU 

secara bersama- sama dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi suatu 

daerah. Pada penelitian yang dilakukan Afrizal Thahar dan Maulida 

Zakhiya diperoleh hasil PAD dan DAU bersama sama dapat 

mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan penelitian tersebut 

dapat diambil hipotesis alternatif yaitu : 
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H3 : “Perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah 

Daerah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


