
8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah 

(Mawarni, 2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 

Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan di Kota Aceh)” dengan tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja 

modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. penelitian ini 

menggunakan analisis jalur (path analysis), dengan hasil menunjukkan bahwa PAD 

berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh 

signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa nilai R² 0.554 artinya 55,4% perubahan pada variabel 

pertumbuhhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU dan variabel 

belanja modal, sedangkan 44,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian. 

Penelitian (Afrizal, 2011) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandiriann Daerah dan 

Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di 36 Kabupaten/Kota di Pulau 
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Kalimantan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, dengan menggunakan alat analisis 

regresi linier berganda, dengan hasil PAD mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemandirian daerah, dan DAU mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemandirian daerah, dan yang terakhir PAD, DAU, dan 

Kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian (Windha, 2013) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja 

Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus pada Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011). Dengan tujuan untuk menguji secara 

empiris Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dengan 

model regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian (Yeni, 2015), dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DOK 

teerhadap PDRB (Studi kasus di Papua 2009 - 2011), dengan tujuan untuk menguji 

dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus 
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(DOK), terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Metode analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, sehingga 

diperoleh hasil signifikan antara PAD, DAU, DAK, dan DOK, terhadap PDRB. 

B. Tinjauan Pustaka 

 

1.   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

  Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah 

dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar 

harga konstan.Menurut (Sukirno, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan 

kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada 

tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. 

Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan 

agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai 

dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha 

dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan 

sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau 

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di 

suatu wilayah (BPS, 2016). 
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PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain 

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut 

(BPS, 2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, 

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun 

tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat 

diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur 

ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.  

 (Kuncoro, 2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan 

tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih 

menitiberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun 

kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari 

pertumbuhan angka PDRB. 

 (Sukirno, 2000) Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan 

tiga pendekatan antara lain : 

1. Pendekatan Produksi  

  Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana 

nilai tambah bruto dengan cara mengurangkan nilai out put yang 

dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari 



12 
 

masing – masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai 

tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang 

diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan 

sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam 

proses produksi. 

Unit – unit dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 sektor, yaitu : 

a. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

b. Pertambangan dan penggalian 

c. Industri pengolahan 

d. Listrik, gas dan air bersih 

e. Konstruksi 

f. Perdagangan , hotel, dan restoran 

g. Pengangkutan dan komunikasi 

h. Keuangan, real estate dan jasa perumahan 

i. Jasa-jasa lain (termasuk jasa pemerintahan) 

2. Pendekatan Pendapatan  

 Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan 

ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor 

produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak 

langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak 

mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan 

keuntungan tidak diperhitungkan. 



13 
 

3. Pendekatan Pengeluaran  

  Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan 

jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk 

kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, 

pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari 

produksi domestik, total pengeluaran dari komponen – komponen tersebut 

harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah 

ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut 

PDRB atas dasar harga pasar. 

  Untuk menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) dapat 

digunakan salah satu dari penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan 

pendekatan pengeluaran. pendekatan pengeluaran digunakan untuk 

menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai 

golongan dalam masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:  

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

 Dimana C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah 

pembentukan modal, G adalah pengeluaran pemerintah, dan (X - M) 

adalah selisih nilai ekspor dan impor. perlu disepakati bahwa I (investasi) 

dalam bidang produktif, sebenarnya terdiri dari investasi swasta (ip) dan 

investasi pemerintah (ig). G adalah pengeluaran pemerintah pada 

umumnya yaitu pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran 

pembangunan di luar bidang produktif.  
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  Tiga pendekatan yang telah dijelaskan diatas merupakan metode 

langsung dalam menghitung angka-angka PDRB, adapun metode tidak 

langsungnya dalam menghitung angka-angka PDRB. Metode tidak 

langsung merupakan metode penghitungan alokasi yakni dengan cara 

mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi ataupun sebaliknya yakni 

PDRB provinsi menjadi PDRB kabupataen atau kota dengan 

menggunakan berbagai indikator produksi maupun indikator lainnya yang 

sesuai sebagai alokator. 

2.   Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  

Menurut, (Halim, 2007), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

adalah “rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Menurut Saragih 

(2003), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar 

dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, 

umumnya satu tahun.” Unsur-Unsur APBD menurut Bastian (2006) adalah 

sebagai berikut: 

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk  

c. Menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya 

biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran 

yang akan dilaksanakan. 
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d. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 

e. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. 

Klasifikasi APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 

No. 13/ 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu: “pendapatan daerah, 

belanja daerah, dan pembiayaan daerah.” Pendapatan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut 

kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, 

penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. 

Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan 

modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian 

pinjaman daerah (Permendagri 13/ 2006).  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 pasal 1 dalam Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 

dengan: 
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Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

denganperaturan daerah. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok 

kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerinah daerah 

dalam penyusunan dan penetapan APBD Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengukur tingkat 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan 

daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan 

daerah, sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu 

tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan 

yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. 

Akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai tata buku atau rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan 

prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur tertentu untuk 

menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan. Kemampuan  pemda dalam 

mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan 

kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.  
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Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu: 

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, 

retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai 

ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga 

menambah kekayaan daerah; 

2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau 

sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan 

rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas 

pembangunan oleh daerah yang bersangkutan. 

3. Sumber Pendapatan Daerah 

Sumber pendapatan daerah menurut Undang – undang Nomor 22 

Tahun 1999 dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 beserta aturan 

pelaksanaanya yaitu : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD ) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan. Pendapatan Asli Daerah  (PAD) 

bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber PAD adalah 

sebagai berikut. 

 



18 
 

1. Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Sistem pemungutan pajak yang sekarang ini digunakan ada 

tiga, yaitu: dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh kepala 

daerah, dan dipungut oleh pemungut pajak. 

Jenis  pajak daerah ada dua, yaitu: 

1) Pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi, meliputi: 

a. Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas 

air 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan 

air permukaan. 

2) Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak Reklame 
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e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan 

g. Pajak parkir 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada 

orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan 

retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang 

diberikan secara langsung atas permohonan dan unntuk 

kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik dari segi 

prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun 

yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi daerah dapat 

digolongkan menjadi tiga, yaitu: 

1) Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan 

oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan 

pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau suatu badan,misalnya: 

a. Retribus pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan kebersihan 

c. Retribusi penggantian cetak KTP dan akta catatan sipil 

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

e. Retribusi parker ditepi jalan umum 

f. Retribusi pelayanan pasar 
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g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta 

j. Retribusi pengujian kapal perikanan 

2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan 

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil 

karena dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta, 

misalnya: 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertkoan 

c. Retribusi tempat pelelangan  

d. Retribusi terminal 

e. Retribusi tempat khusus parker 

f. Retribusi tempat penginapan/villa 

g. Retribusi penyedotan kakus 

h. Retribusi rumah potong hewan 

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

k. Retribusi penyebrangan diatas air 

l. Retribusi pengolahan limbah cair 

m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 
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3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan 

pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan, misalnya: 

a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) 

b. Retribusi izin tempattempat menjual minuman beralkohol 

c. Retribusi izin gangguan 

d. Retribusi izin trayek  

4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

5) Lain-lain PAD yang sah, meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari 

penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah. 
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b. Dana Perimbangan  

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana 

Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan 

mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan 

Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari : 

1. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. 

Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi 

Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”. 

Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, 

Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari : 

1) Kehutanan 

2) Pertambangan Umum 

3) Perikanan 

4) Pertambangan minyak bumi 

5) Pertambangan panas Bumi 



23 
 

6) Pertambangan gas bumi 

2. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).  

DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan 

dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. 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. DAU terdiri dari: 

a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi. 

b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten /Kota. 

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan 

Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi 

DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota 

ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan 

kabupaten/kota.Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan 

berdasarkan Keputusan Presiden. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden


24 
 

Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan 

besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail 

dalam Peraturan Pemerintah.BesaranDAU dihitung menggunakan 

rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel 

jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing 

wilayah/daerah. 

3.  Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negarakepadaprovinsi/kabupaten/kota 

tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusanPemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. DAK termasukDana Perimbangan, di samping Dana 

Alokasi Umum (DAU). 

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu: 

1.   Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan 

daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah 

dikurangi belanja PNSD; 

2.   Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan 

karakteristik daerah; dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_Perimbangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
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3.   Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator 

yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta 

pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. 

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu 

1.   Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan 

2.   Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. 

Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, 

kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK 

masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks 

berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria 

teknis. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

  Pendapatan daerah terdiri salah satunya adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Dengan digulirkannya desentralisasi fiskal maka 

pemerintahan daerah harus berpacu dan berusaha meningkatkan jumlah 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dengan terus 

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan bahwa 

daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa bergantung pada 

pusat. Daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi pada setiap 
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tahunnya maka akan memberikan kontribusi bagi Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).  

  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu 

indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah 

dalam suatu periode tertentu. Dengan mwningkatnya Pendapatan Asli 

Daaerah (PAD) yang dinyatakan sebagai akumulasi modal berarti hal ini 

juga sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen tersebut yang 

menyatakan behwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

dilihat dari besaran nilai PDRB diutamakan faktor produksi dari daerah itu 

sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan lain – lain yang sah 

sangat bergantung dari intensitas kegiatan perekonomian yang dilakukan 

pemerintah daerah.  

  Maka jika Pendaatan Asli Daerah (PAD) meningkat dana yang 

dimiliki suatu daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah 

lebih berinisiatif dalam menggali potensi – potensi yang dimiliki daerah, 

Dengan demikian semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

maka akan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk 

pembangunan. Misalnya seperti pembangunan sarana dan prasarana serta 

infrastruktur maka akan memeberikan dampak positif bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. 
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2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan 

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan 

demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara 

leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan 

yang lebih baik kepada masyarakat. 

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai 

kebutuhan khusus sebagai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. 

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan 

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan 

demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara 
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leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan 

yang lebih baik kepada masyarakat. 

D. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh 

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk 

mempermudah konseptual dalam penulisan ini maka kerangka pemikiran yang 

digunakan adalah :   

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

  

 

  

Berdasarkan kerangka konsep di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

Hipotesis : Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). 

PAD (X1) 

DAU (X2) 

DAK (X3) 

PDRB (Y) 


