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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pertama, Hasil Penelitian Terdahulu yang di lakukan oleh Risqi Noor Hidayat Putri 

(2014) Dengan Judul “Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Kabupaten Blitar Jawa Timur 

Terhadap Kesejahteaan Masyarakat” Kemudian di analisis dengan menggunakan alat 

analisis Data Envelopnet Analysis (DEA) dan Regresi Linier (time series). Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa tingkat potential improvement di masing-masing bidang di setiap 

tahunnya mengalami perbedaan pada variabel yang diperbaiki. Tingkat perbaikan 

dilakukan dengan baik pada sisi input maupun sisi output, disesuaikan pada hasil 

evisiensi/inefisiensi pada masing-masing bidang di setiap tahunya. 

Kedua, Hasil Penelitian Terdahulu di lakukan oleh Pipit Budiarti Dengan Judul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap 

Struktur Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)” 

Kemudian di analisis denga menggunakan alat analisis statistik parametik dengan 

menggunakan model Regresi Linier Berganda. Setelah dilakukan pengujian, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap struktur belanja daerah, yaitu presentase 

belanja langsung. Hal ini karena terdapat faktor yang lebih dominan dibanding Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Dan dilakukan pengujian Dana Alokasi Umum (DAU), menunjukkan 

pengaruh positif terhadap struktur belanja daerah, yaitu pada persentase belanja tidak 

langsung, persentase belanja operasi, persentase belanja modal, persentas belanja tak 

terduga, dan persentase belanja transfer. 
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B. Landasan Teori 

a. PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 

2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Mardiasno, 2002:132). Kontribusi yang 

dicapai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terlihat dari seberapa besar 

pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sumber Pendpatan Daerah menurut Ketentuan Perundangan, Meskipun 

pemerintah daerah telah diberi ototnomi secara luas dan desentralisasi fiskal, namun 

pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum Negara Kesatun 

Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak 

pemerintah daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; 

dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penermaan daerah, 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1) Pajak daerah 

2) Retribusi Daerah 

3) Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan 

4) Lain-Lain PAD yang sah 
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b. Transfer Pemerintah Daerah Pusat 

1) Bagi Hasil Pajak 

2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

3) Dana Alokasi Umum 

4) Dana Alokasi Khusus 

5) Dana Otonomi Khusus 

6) Dana penyesuaian 

c. Transfer Pemerintah Provinsi 

1) Bagi Hasil Pajak 

2) Bagi Hasil Sumberdaya Alam 

3) Bagi Hasil Lainnya 

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Tuntutan ganti rugi 

5) Komisi 

6) Potongan 

7) Keuntungan selisih kurs 

8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

9) Pendapatan denda pajak dan retribusi 

 

b. Keuangan Daerah 

Mamesah dalam (Gregorius,2011) mengatakan Keuangan Daerah secara 

sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan 
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uang,demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah 

yang lebih tinggi serta pihak–pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi 

daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin,2001:167) : 

1) Kemampuan keuangan daerah,artinya daerah harus memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan,mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahannya. 

2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar,yang 

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga 

peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 

 

c. Laporan Realisasi Anggaran 

Adhiantoko,2013 bahwa Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan 

keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode 

pelaporan.  Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedomana Pengelolaan 

Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran 

terdiri dari : 
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1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan 

tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori : 

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan semua penerimaan yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah 

3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 

penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikategorikan menjadi 2, antara 

lain : 

a) Sumber Penerimaan Daerah, yaitu : 

(1) Sisa Lebih Penerimaan Anggaran (SILPA) tahun lalu. 

(2) Penerimaan pinjaman dan obligasi 

(3) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan 

(4) Transfer dari dana cadangan. 

b) Sumber Pengeluaran Daerah, yaitu : 

(1) Pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo 

(2) Penyertaan modal 

(3) Transfer ke dana cadangan 

(4) Sisa Lebih Anggaran tahun sekarang. 
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d. Tenga Kerja 

Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Tenaga kerja dalam 

pembangun nasional merupakan faktor dinamika penting yang menentukan laju 

pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif 

maupun sebagai konsumen. Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar 

daerah yang menyebabkan tidak profesionalnya penggunaan  tenaga kerja secara 

regional dan sectoral akan menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian 

nasional (Kosumosuwidho, 1981 : 193) 

Tenaga kerja adalah (man power) adalah produk yang sudah atau sedang atau 

sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan 

pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja 

terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: a) angkatan kerja 

(labour force) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau 

sedang mencari kerja; b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan 

yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain atau 

menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiun dll. (Dr.Payman dikutip 

A.Hamzah, 1990). 

e. PDRB Produk Domestik Regional Bruto 

Coubb Dougless menyatakan bahwa fungsi Produksi adalah hubungan fisik 

antara masukan produksi (Input) Produksi (Output). Analisi fungsi produksi sering 

dilakukan oleh para peneliti, karena mereka mengiginkan informasi bagaimana 

sumber daya yang terbatas seperti tanah, tenaga kerja dan modal dapat dikelola 

dengan baik agar produksi maximum dapat diperoleh (Coubb Dougless 1982). 

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan 

yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 
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suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat 

dari pertumbuhan angka PDRB (Kuncoro 2001). 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai 

jumlah nilai tambah yang dihasil kan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, 

atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi disuatu wilayah (Robinson Taringan 2008). 

Dari beberapa model yang ada, model neoklasik yang  

Untuk memperoleh pengertian tentang pendaptan, maka harus dilihat dari mana 

pendapatan tersebut dibentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Karena 

pendapatan itu sendiri merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh individu, 

masyarakat, produsen, perusahaan daerah, negara, dan sebagainya. Sebagai hasil 

usaha atau kompensasi yang diterima dalam kegiatan-kegiatan ekonomi melalui 

proses produksi barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan. 

 Pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan eonomi suatu daerah. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu bidang penelitian yang telah lama dibahas oleh ahli-

ahli ekonomi. 

 Salah satu cara untu melihat kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

atau wilayah adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. PDRB adalah nilai 

dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah 

tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tetapi lebih memerlukan 

keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu (BPS : 

Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Timur). 

 PDRB merupakan salah satu indikator ang biasa dipakai untuk mengukur 

tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB 

adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu wilayah biasanya 
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dalam jangka waktu satu tahun tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor 

produksi. Nilai PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu dari segi 

produksi, dari segi pendapatan, dan dari segi pengeluaran. 

 Ditinjau dari segi pendapatan disebut regional product, merupakan jumlah 

netto oleh atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam 

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 

 Ditinjau dari segi pendapatan disebut regional income, merupakan jumlah 

pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta 

dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan biayasanya dalam jangka waktu 

tertentu (satu tahun). 

 Ditinjau dari segi pengeluaran disebut regional expenditure, merupakan 

jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, private non profit instituation 

maupun pemerintah, pembentukan modal, serta ekspor netto (ekspor dikurangi impor) 

suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 

 PDRB dibedakan atas dua, yaitu PDRB atas dasar harga konstan (riil) dan 

PDRB atas dasar harga berlaku (nominal). PDRB atas dasar konstan (riil) adalah 

PDRB yang dihitung atas harga konstan (dasar), yang biasanya harga yang ditetapkan 

merupakan harga pada tahun pertama. Sedangkan PDRB menurut harga berlaku 

adalah PDRB yang dihitung menurut harga yang berlaku pada tahun berjalan. 

 Penelitian ini menggunakan PDRB harga konstan sebab menghitung nilai hasil 

PDB dengan menggunakan harga berlaku dapat memberi hasil yang menyesatkan, 

karena pengaruh inflasi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat, maka 

perhitungan PDB sering menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan . Hasil 

perhitungan ini menghasilkan nilai PDB atas harga konstan. Yang dimaksud dengan 

harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah. Untuk memperoleh PDB 
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harga konstan, kita harus menentukan tahun dasar (based year), yang merupakan 

tahun dimana perekonomian  berada dalam kondisi baik atau stabil. Harga barang 

pada tahun tersebut kita gunakan sebagai harga konstan. 

Deflator = (Harga tahun t : Harga tahun t-1) × 100% 

Manfaat dari Perhitungan PDB harga konstan, selain dengan segera dapat mengetahui 

apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak, juga dapat menghitung 

perubahan harga (inflasi). 

 

A. Belanja daerah 

Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi 

selama periode akutansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya 

hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan 

distribusi kepada para peserta ekuitas dana. (Halim,2002 : 73). 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. 

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode 

anggaran. (Halim,2002 : 68). 

Sedangkan Belanja Tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja 

tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, 

subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keungan, dan belanja tidak 

terduga. 
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1. Kebijakan Belanja Daerah : 

Biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu pada Kebijakan 

Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam 

dokumen perencanaan daerah tersebut kebijakan belanja daerah merupakan salah satu 

aspek yang selalu ditekankan. 

2. Prinsip Manajemen Belanja Daerah : 

a. Perencanaan Belanja Daerah ; Belanja daerah yang tercermin dalam APBD harus 

terencana dengan baik. Anggaran yang direncanakan dengan baik akan 

memudahkan tahap implementasi dan memungkinkan dicapainya target secara 

efektif. Sebaliknya anggaran yang tidak terencana dengan baik meskipun 

diimplementasikan dengan baik tidak akan mencapai  hasil secara efektif. 

Perencanaan belanja yang baik ditandai dengan adanya koherensi antara 

perencanaan belanja dalam APBD dengan dokumen perencanaan daerah dan 

adanya standar satuan harga (SSH) yang merupakan standar biaya per unit input, 

serta adanya Analisis Standar Belanja (ASB) untuk menentukan kewajaran 

belanja suatu program atau sebuah kegiatan dan juga adanya Harga Perkiraan 

Sendiri (Owner Estimate) untuk menentukan kewajaran belanja modal yang 

pengadaannya ditenderkan. 

b. Pengendalian Belanja Daerah ; Sistem anggaran harus menjamin dilakukannya 

pengendalian belanja secara memadai. Untuk itu, pada setiap tahap dalam siklus 

pengeluaran harus dikendalikan dan dimonitor dengan baik. Setiap pengeluaran 

harus dapat dilacak prosesnya nulai dari adanya kelengkapan dokumen anggaran, 

otorisasi dari pejabat berwenang, dan adanya bukti transaksi yang valid. Anggaran 

belanja seharusnya dilaksanakan tepat waktu. Pergeseran anggaran dimungkinkan 
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asal tidak mengubah prioritas program dan mengganggu proses anggaran. 

Anggaran belanja harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Fungsi 

verifikasi anggaran sangat penting untuk pengendalian anggaran mulai dari 

pengajuan anggaran hingga pertanggungjawabannya. 

c. Akuntabilitas Belanja Daerah ; Belanja daerah harus memenuhi prinsip 

akuntabilitas publik, yaitu setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan dan 

dilaporkan kepada publik baik langsung maupun melalui DPRD. Akuntabilitas 

publik atas belanja daerah setidaknya meliputi : akuntabilitas hukum; akuntabilitas 

finansial; akuntabilitas program; akuntabilitas manajerial. 

d. Auditabilitas Belanja Daerah ; Mengandung arti bahwa setiap pengeluaran belanja 

yang mengakibatkan beban APBD harus dapat diverifikasi atau diaudit. Verivikasi 

atau audit belanja daerah tersebut mencangkup kelengkapan dokumen anggaran: 

DPA-SKPD, SPD, SPP, SPM, SPJ dan dokumen pendukung lainnya dan adanya 

dokumen transaksi (source document) yang valid dan harus dilakukannya 

pencatatan yang memadai sehingga dapat diuji silang antara catatan dengan 

keberadaan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang kemudian mengacu pada latar belakang,rumusan 

masalah dan tujuan penelitian, maka penulis merumuskan kerangka pemikiran pada gambar 

berikut: 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

Y = PDRB 

X1 = PAD (pendapatan asli daerah) 

X2 = Belanja Daerah (tidak langsung) 

X3 = Jumlah Tenaga Kerja 
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Interpretasi Kerangka Pemikiran : Menurut teori yang dikemukakan Coubb 

Dougless, Coubb Dougless menyatakan bahwa fungsi Produksi adalah hubungan fisik 

antara masukan produksi (Input) Produksi (Output). Analisi fungsi produksi sering 

dilakukan oleh para peneliti, karena mereka mengiginkan informasi bagaimana 

sumber daya yang terbatas seperti tanah, tenaga kerja dan modal dapat dikelola 

dengan baik agar produksi maximum dapat diperoleh (Coubb Dougless 1982). 

C. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat diambil hipotesis yaitu pada laporan realisasi 

anggaran itu peneliti menganalisis laporan keuangan tersebut berdasarkan data panel dan 

Eviews. Sehingga  Y= PDRB X1= PAD  X2=Belanja Daerah tidak langsung Dan X3= 

Tenaga Kerja. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Diduga PAD dan Belanja Daerah Tidak 

Langsung Serta Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Jawa Timur tahun 2012-2015. 


