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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat hasil dari penelitian 

yang dilakukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu untuk mendukung penelitian yang di lakukan. Dimana penelitian 

terdahu peneliti sajikan dalam bentuk deskripsi sebagai berikut: 

 Astuti (2015) dalam penelitiannya, variabel yang digunakan yaitu rasio 

kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 

adalah rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio efesiensi tidak berdampak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Sari, Kindangen dan Rotinsulu (2016) dalam penelitiannya, variabel yang 

digunakan yaitu rasio kemandirian, rasio ketergantungan dan rasio efektifitas 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode analisis regresi 

berganda dengan model data panel. Hasil dari penelitian adalah rasio kemandirian 

dan rasio efektifitas berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan 

signifikan. 

 Ani dan Dwirandra (2014) dalam penelitiannya, variabel yang digunakan 

yaitu kinerja keuangan yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio 

efisiensi dan pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran dan kemiskinan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis 
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linier berganda dengan metode sampling jenuh. Hasil dari penelitian adalah rasio 

kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

, sedangkan variabel lainnya yaitu rasio efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan 

pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Daniar (2016) dalam penelitiannya, variabel yang digunakan yaitu belanja 

modal dan tenaga kerja terserap terhadap PDRB dengan menggunakan metode 

analisis regresi berganda dengan model data panel. Hasil dari penelitian  

menunjukkan bahwa belanja modal dan tenaga kerja terserap baik secara 

bersamaa-sama maupun parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

 Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai 

pengembangan penelitian dari penelitian terdahulu, dengan perbedaan terletak 

pada lokasi penelitian, tahun penelitian dan variabel yang akan diteliti, dimana ada 

3 variabel bebas yaitu kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD dan belanja 

modal yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai 

variabel terikat.  

B. Landasan Teori 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes 

John Maynard Keynes  mengemukakan pemikiran yang kemudian dikenal 

dalam teori ekonomi makro sebagai Keynessian Revolution (Revolusi 

Keynesian). Teori Keynes difokuskan atas pemintaan agregat yang efektif di 

dalam negeri sebagai variabel strategis dalam mengatasi terhentinya faktor-faktor 

produksi. Permintaan agregat efektif di dalam negeri membentuk pengeluaran 
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untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, dan pengeluaran pemerintah untuk 

menimbulkan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi dan mengurangi 

pengangguran (Chalid,2015 :121) 

Keynes mengungkapkan bahwa pengeluaran seseorang untuk konsumsi 

dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan 

seseorang maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan sebaliknya 

apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya 

digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol. (Mankiw, 2000 : 

241) 

Keynes membuat pernyataannya yang sangat revolusioner dalam ekonomi 

makro. Argumentasi Keynes yang dibangun berdasarkan observasinya yang 

melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah dapat menstimulus ekonomi dan 

membantu menjaga produksi dan pekerjaan setinggi-tingginya. Sebagai contoh, 

jika pemerintah meningkatkan pembelian maka agregat permintaan akan 

meningkat pula (Chalid, 2015 : 122).  

Menurut Todaro (2006 : 125) pergerakan aktifitas perekonomian dari 

tahun ke tahun ditentukan oleh 3 hal yang dalam perekonomian makro saling 

berkaitan satu dengan lainnya, yaitu : produksi, pendapatan dan permintaan. 

Interaksi ketiganya dapat dinyatakan sebagai berikut : 

a. Perubahan permintaan untuk barang menyebabkan perubahan 

produksi. 

b. Perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan. 
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c. Perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan 

barang. 

2. Teori Harrod – Domar 

 Teori ini menunjukkan hubungan antara teori Keynes dengan teori Harrod-

Domar. Teori yang dikembangkan oleh Keynes menunjukkan kepada kita 

bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan tersebut akan 

menentukan tingkat kegiatan perekonomian. Sedangkan teori Harrod-Domar 

mengingatkan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut pada 

masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan 

bertambah. Jadi jawaban dari persoalan itu, agar seluruh barang modal yang 

tyersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah 

sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat 

dari investasi di masa lalu (Todaro, 2006 : 129) 

 Menurut Harrod–Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus 

menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah ataupun 

menggantikan barang-barang modal (gedung, alat-alat, dan bahan baku) yang 

rusak.  Teori Harrod-Domar juga menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar 

perekonomian dapat berkembang dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan 

dalam teori ini adalah : 

a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaaan penuh (full employment) 

barang-barang modal digunakan secara penuh di dalam masyarakat. 

b. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor 

perusahaan. 
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c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proposional dengan besar 

pendapatan nasional. 

d. Kecendrungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS), 

besarnya tetap , demikian juga rasio antara modal-output (Capital Output 

Ratio = COR). (Arsyad, 1999 : 71) 

3. Produk Domestik Regional Bruto 

 Menurut Mankiw (2000:16), PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik 

dari kinerja perekonomian yang tujuannya adalah meringkas aktivitas ekonomi 

dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai dari penggunaan banyak tenaga tenaga kerja, tidak 

menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita, namun jika pertumbuhan 

ekonomi dicapai dari daerah pusat.  

 BPS (2016) mendefinisikan produk domestik regional bruto sebagai 

jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha atau jumlah dari nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah. Badan 

Pusat Statistik menggunakan pendekatan PDB dan Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB) untuk menggambarkan produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh suatu daerah dicerminkan untuk mencerminkan pertumbuhan 

ekonomi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan dua metode harga dasar, yaitu 

produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga 

konstan.  

 Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter BI menyatakan PDRB atas 

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
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menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga 

konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga 

pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Perhitungan PDRB 

secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan 

produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. 

a. Pendekatan Produksi 

Jumlah nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai 

unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 

Cara penyajian unit produksi dikelompokkan dalam tujuh belas sektor atau 

lapangan usaha sebagai berikut : 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 

2) Pertambangan dan Penggalian; 3)Industri Pengolahan; 4) Pengadaan 

Listrik dan Gas; 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang; 

6) Konstruksi; 7) Perdangangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor ; 8) Transportasi dan Pergudangan; 9) Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum; 10) Informasi dan Komunikasi; 11) Jasa 

Keuangan dan Asuransi; 12) Real Estate; 13) Jasa Perusahaan; 14) 

Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial; 15) Jasa 

Pendidikan; 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan 17) Jasa Lainnya. 

b. Pendekatan Pendapatan 

Pendapatan Domestik Regional Bruto adalah seluruh balas jasa yang 

diterima oleh faktor produksi dalam proses produksi dalam satu tahun. 

Balas jasa dari faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, 

bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong PPh dan pajak langsung 
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lainnya. Selain itu, kecuali faktor pendapatan, termasuk juga komponen 

penyusutan dan pajak tidak langsung. Jumlah komponen pendapatan di 

atas menurut sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. 

c. Pendekatan Pengeluaran 

PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan terakhir, yaitu : 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang 

tidak mencari untung. 

2) Pengeluaran konsumsi pemerintah. 

3) Pembentukan modal tetap domestik bruto. 

4) Perubahan stok. 

5) Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (ekspor neto merupakan 

ekspor dikurangi impor). 

4. Otonomi Daerah 

 Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan 

yang semakin  luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi 

daerah.  

 Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambil 

keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola 

sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan 
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potensi daerah sendiri. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.(Mardiasmo, 2002:9) 

 Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah 

dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa 

mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah 

Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi 

masyarakat. (Sari, Kindangen dan Rotinulu, 2016) 

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik 

daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi daerah (enginee of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik 

investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek 

multiplier yang besar. Menurut Mardiasmo (2002 : 59) pemberian otonomi daerah 

diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan 

daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan 

partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama 

sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu: 

a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 

c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta 
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(berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 

5. Keuangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya 

menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan 

keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, 

terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas 

kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang 

merata.. (Mahmudi, 2004 : 27) 

Keuangan daerah memiliki dua unsur penting  yaitu :  

a. 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. 

b. 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. 

Pemerintah daerah di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber 
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dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut 

(government expenditure) terhadap barang-barang publik (public 

goods) dan jasa pelayanannya. 

6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

 Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan 

keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan 

yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mardiasmo (2002 : 31) mengungkapkan 

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 

tujuan yaitu: memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber 

daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik 

dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

 Analisis keuangan menurut Halim (2002 : 83) merupakan sebuah usaha 

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. 

Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola 

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang 

diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai 

dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan 
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melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakannya. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

 Menurut Halim (2004 : 79) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

merupakan gambaran keseluruhan perencanaan keuangan dan program kerja 

pemerintah daerah selama satu tahun anggaran tertentu. Dalam Permendagri No. 

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah struktur APBD 

merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga komponen yaitu: 

a. Pendapatan Daerah  

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah  menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 

2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah 

daerah yang bersangkutan yang terdiri dari : 1)  Pajak daerah; 2) 

Retribusi daerah; 3)  Hasil pengolahan kekayaan daerah; 4)  

Keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah dan 5) Lain-

lain PAD 

2. Dana perimbangan 

Adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai 

pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi: 
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1) Dana bagi hasil yaitu dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan 

sumber daya alam didaerah oleh pemerintah pusat. 

2) Dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari 

pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. 

3) Dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan 

prioritas nasional. 

3.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah. berupa: 

1) Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan 

pendapatan bunga 

2) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

3) Komisi, penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. 

 b.  Belanja Daerah  

Belanja Daerah adalah kewajiban  pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.  Belanja daerah 

dikelompokkan menjadi:  

1) Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, 

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan 
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keuangan, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan 

kepada vertikal dalam negeri.  

2) Belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan 

dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, 

dan Jaringan, serat belanja aset daerah.  

3) Belanja tidak terduga 

4) Belanja transfer 

 c. Pembiayaan Daerah  

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas:  

1) Penerimaan daerah yang terdiri atas sisa laba perhitungan 

anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana, penerimaan 

pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman 

daerah, penerimaan piutang daerah, dan hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan.  

2) Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas pembentukan dana 

cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan 

pemberian pinjaman daerah. 

8. Pendapatan Asli Daerah 

 Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak 

Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
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periode tahun anggaran.  Secara umum pengertian dari Pendapatan Asli Daerah 

adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk 

digunakan sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai 

pembangunan dan usaha–usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana 

dari Pemerintah Pusat (Mardiasmo, 2002 : 140) Sumber pendapatan asli daerah 

meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Pajak daerah adalah pembayaran dari kekayaan pihak rakyat kepada kas  

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

investasi publik oleh pemerintah daerah. Pajak dikelompokkan menjadi dua 

menurut lembaga pemungutannya, yaitu:   

a. Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada 

umumnya. Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai 

dan pajak penjualan.   

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya : 

pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan sebagainya. 

(Mardiasmo, 2002 : 141) 

 Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan 

kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah 

sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha 
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atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa 

yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan  retribusi daerah terletak 

pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat 

dengan jasa layanan yang diberikan Pemerintah kepada yang membutuhkan. 

(Adrian, 2008: 111) 

 Retribusi dibedakan  menjadi beberapa jenis yakni jenis retribusi daerah  

untuk propinsi yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian  

kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian  

kapal perikanan dan jenis retribusi daerah untuk kabupaten/kota yang terdiri dari  

retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayan persampahan/kebersihan, retribusi  

penggantian biaya cetak KTP, retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil,  

retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pengabuan mayat, retribusi  

pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar. 

 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan 

dari laba badan usaha milik Pemerintah Daerah dimana Pemerintah tersebut 

bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi: bagian laba 

perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba 

lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal investasi.   

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang berasal bukan dari 

pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenisnya meliputi: hasil penjualan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan 
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selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa 

oleh daerah . (Halim, 2004: 106). 

9. Belanja Modal  

 Menurut PP No. 24 Tahun 2005 belanja modal adalah pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk 

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. 

 Menurut UU Republik Indonesia No 18 Tahun 2006, mendefinisikan 

belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka 

memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset 

tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut 

dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan 

untuk dijual. 

 Menurut Halim (2014:227) belanja modal digunakan untuk 

mendapatakan aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, bangunan, 

infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk 

memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan 

dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk di pemerintahan, biasanya 

cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli melalui lelang atau tender.  

Dalam SAP (Standar Akutansi Pemerintah) belanja modal dapat di kategorikan 

sebagai berikut:   
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a. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, 

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, 

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan 

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.   

b. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas 

peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan masa manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud 

dalam kondisi siap pakai.   

c. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.   

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang 

digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan 

pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam 

kondisi siap pakai. 

e. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / 
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pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja 

ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang 

kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan 

tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. (Kementrian Keuangan; Oktober 

2017) 

10. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Mahmudi (2009:128) Analisis Laporan Keuangan merupakan 

alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam 

laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya 

terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada 

kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. 

 Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga 

dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula 

dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki 

suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat 

ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio 

keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.  

 Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya 

yaitu dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa 
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digunakan adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektifitas 

PAD. 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2004:188) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian  

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. 

Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula 

sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin 

tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin 

meningkat. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan:  

     
                    

                                 
        

Menurut Halim (2004), Untuk mengetahui hubungan situasional 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, ada empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada tabel 

berikut :  
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Tabel 2.1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuangan 
Rasio Kemandirian 

% 
Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0-25 Instruktif 

Rendah 25-50 Konsultatif 

Sedang 50-75 Partisipatif 

Tinggi 75-100 Delegatif 

Sumber: Halim (2004) 

1) Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan  

daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu 

melaksanakan otonomi daerah)  

2) Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat 

sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, 

melaksanakan otonomi.  

3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin 

berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya 

mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.  

4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak 

ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam 

melaksanakan urusan otonomi daerah. 

 

b. Rasio Efektifitas PAD 

Menurut Halim (2004:285) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas 

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan 

Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio 
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Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio 

ini diukur melalui perbandingan: 

             
                        

                     
        

Tabel 2.2 Tingkat Efektifitas PAD 

Persentase Efektifitas Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90% - 99% Cukup Efektif 

75% - 89%  Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 

 Sumber : Mahmudi (2009) 

11. Pengaruh Antar Variabel 

a. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Halim (2004:284), kemandirian keuangan daerah adalah 

kemampuan keuangan daerah  tersebut dalam mendanai belanja daerahnya 

dari kemampuan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Rasio 

kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber 

dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula 

sebaliknya Artinya jika dana alokasi PAD meningkat, maka akan 
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meningkatkan PDRB dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di 

daerah tersebut. 

Menurut Sijabat (2014), tingkat kemandirian daerah juga 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. 

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah maka semakin tinggi tingkat kemandiriannya. Ini berarti 

pula semakin tinggi partisipasi masyarakat tentu akan mendorong dan 

mengembangkan pertumbuhan ekonomi serta PDRB. 

Menurut Suci (2014), jika suatu daerah memiliki kemandirian 

keuangan daerah yang tinggi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi 

daerah tersebut akan tinggi. Oleh karena pertumbuhan ekonomi di suatu 

wilayah provinsi merupakan komposit dari pertumbuhan ekonomi 

kabupaten serta kota, maka perlu dicermati tingkat kemandirian kabupaten 

dan kota serta pemerintah provinsi yang bersangkutan. 

Dalam penelitian Ani dan Dwiranda (2014), kemandirian keuangan 

daerah berpengaruh secara positif dan signifikan pada pertumbuhan 

ekonomi dan PDRB. Artinya dengan semakin tinggi besarnya porsi PAD 

terhadap total bantuan daerah atau total pendapatan maka akan semakin 

mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PDRB. 

b. Pengaruh Efektifitas PAD dengan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

Menurut Halim (2004:135), Rasio Efektifitas menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi 

penerimaan PAD dibandingkan target penerimaan PAD, maka dapat 

dikatakan semakin efektif dan memungkinkan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi.  

Menurut Tambunan (2012), bila realisasi penerimaan PAD 

meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih 

tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga 

pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi 

daerah dan akan berpengaruh pada peningkatan PDRB. 

Menurutt Suci (2014), semakin tinggi kemampuan daerah dalam 

menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk 

menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan dan prioritas 

pembangunan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.   

Dalam penelitian Astuti (2015), efektifitas PAD berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Hal ini 

dikarenakan perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan dengan 

target penerimaan pendapatan diperoleh nilai 90% keatas, bahkan 100% 

keatas, dimana hal ini menandakan bahwa kabupaten/kota tersebut sangat 

efektif dalam kinerja keuangannya. 
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c. Pengaruh Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) 

Menurut Astiti (2016, pembangunan ekonomi yang terus menerus 

dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa 

memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Belanja modal 

dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni 

peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan 

peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan 

dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya 

dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita.  

Belanja modal merujuk pada kebijakan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah 

daerah. Menurut Suparmoko (2013 :89), semakin besar alokasi belanja 

modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki berbagai macam 

program yang ingin dicapai. Jumlah pengeluaran pemerintah dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain jumlah pajak yang akan diterima, tujuan 

ekonomi yang akan dicapai dan pertimbangan politik serta stabilitas.  

Menurut Hakim (2014), dengan meningkatnya belanja modal juga 

diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di 

daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya 

sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Oleh karena itu, semakin besar nilai belanja modal semakin baik 

pengaruhnya terhadap PDRB 
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Dalam penelitian Daniar (2016), belanja modal berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Brutop. Hal ini berarti 

belanja modal yang digunakan untuk upaya menciptakan pembentukan 

modal di daerah yang bertujuan untuk penambahan aset di daerah 

memiliki pengaruh dalam pembangunan suatu daerah. Artinya semakin 

tinggi belanja modal akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. 

C. Kerangka Pikir 

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel yaitu rasio 

kemandirian keuangan , rasio efektifitas PAD dan rasio belanja modal berperan 

bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat berpengaruh 

terhadap PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk 

mempermudah konseptual dalam penulisan ini, maka pemikiran yang digunakan 

adalah : 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 . Skema Pemikiran 

Kemandirian 

Keuangan Daerah (X1)  

Efektifitas PAD (X2) 

Belanja Modal (X3) 

PDRB 

(Y) 
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dipaparkan, maka hipotesis 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

c. Diduga kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap

PDRB.

d. Diduga efektifitas PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

e. Diduga belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB.




