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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Shafira (2018) penelitian ini mengenai “pengaruh pengeluaran pemerintah dan 

pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2010-2016”. Tujuan di dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 

variabel pengeluaran pemerintah dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). 

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder yang didalamnya terdiri 

dari variabel pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. 

Hasil kesimpulan yang didapatkan yaitu Variabel Pengeluaran pemerintah dan 

Pajak Daerah setelah dilakukan uji di dalam penelitian menemukan hasil bahwa pajak 

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sumatera Utara. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dimana dibagi menjadi 

dua variabel yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.  Hasil yang didapatkan 

adalah belanja langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja tidak langsung berpengaruh negatife dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Harry (2013) penelitian ini mengenai “pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

PDRB dan PAD”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel 
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pengeluaran pemerintah sektor pertanian, sektor  perikanan dan kelautan serta sektor 

perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB dan PAD. Penelitian ini menggunakan 

metode data time series, dan data yang digunakan data sekunder. Hasil kesimpulan 

yang didapatkan yaitu Variabel Pengeluaran pemerintah setelah dilakukan uji di dalam 

penelitian ini menemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah. 

Julia (2015) penelitian ini mengenai “pajak  daerah dan pengaruhnya terhadap 

PDRB di Provinsi Kalimantan Timur”. Tujuan di dalam penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah belanja modal dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja terhadap PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Timur. Metode yang digunakan yaitu menggunakan data panel dan data yang 

digunakan menggunakan data sekunder. 

Hasil menyebutkan bahwa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan melihat 

beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan 

Timur yaitu variabel pajak daerah terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dimana 

hasil yang di dapat adalah pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang ada di Kalimantan Timur. 
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Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan variabel yaitu pengeluaran 

pemerintah dan pajak daerah dimana mencari pengaruh variabel satu arah maupun 

variabel dengan hubungan dua arah.dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian terdauhulu yaitu penelitian terdahulu masing-masing 

menggunakan salah satu sektor yang ada di  dalam pengeluaran pemerintah. Sedangkan 

pada penelitian ini data yang digunakan menggunakan total dari keseluruhan total 

pengeluaran pemerintah. Selain itu di dalam penelitian ini memiliki perbedaan lokasi 

penelitian serta waktu yang diteliti. 

B. Landasan Teori 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Kegiatan ekonomi dapat dilihat dalam dua pendekatan yaitu dengan pendekatan 

arus produk maupun arus pendapatan, dimana kegiatan yang melalui pendekatan arus 

produk tersebut menghasilkan suatu nilai yang biasa disebut gross national product 

(GNP). Menurut Waluyo, (2006) Gross National Product (GNP) yaitu suatu produksi 

dari total suatu negara ataupun output barang dan jasa dalam periode waktu tertentu 

atau dalam waktu 1 tahun yang dinilai menurut harga pasar.  

Gross National Product (GNP) di negara Indonesia  biasa desebut dengan 

Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan biasanya di daerah yang lingkupnya  lebih 

kecil disebut produk domestik regional bruto (PDRB). Wilayah kabupaten/kota 

memiliki kebijakan yang mampu mendukung di dalam perekonomian Indonesia dan 

kebijakan tersebut dapat mendukung perekonomian bagi masykarat daerah yang salah 

satunya dari produk domestik regional bruto.  
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Dalam produk domestik regional bruto (PDRB) terbagi menjadi dua yaitu 

menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan maupun lapangan usaha atas dasar 

harga berlaku, dimana di dalam penyusunan atas dasar harga berlaku di liat dari tahun 

masing-masing pertahun dan disaat menilai jumlah produksi maupun biaya antara 

komponen nilai tambah maupun komponen pengeluaran produk domestik regional 

bruto. Sedangkan di dalam produk domestik regional atas dasar harga konstan 2010, 

diliat dari jumlah nilai seluruhnya dengan tahun dasar 2010.  

 

2. Pengeluaran Pemerintah 

a. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 

Di dalam teori ini dikembangkan oleh pakar ekonomi yaitu Rostow dan Musgrave 

yang mengatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah memiliki tahap-tahap 

pembangunan ekonomi yang dibedakan dalam 3 jenis tahap antara lain tahap awal, 

tahap menengah, tahap lanjut. (Mangkoesoebroto,2001) 

1. Tahap Awal  

Di tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah 

terhadap total investasi sangat besar karena pada tahap ini pemerintah harus 

menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.  

2. Tahap Menengah 

Di tahap menengah ini pembangunan ekonomi, investasi pemerintah 

juga diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa tinggal 

landas, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta sudah sangat besar. 
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Dengan adanya peranan swasta yang cukup besar maka banyak menimbulkan 

kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa dalam 

jumlah yang lebih banyak serta berkualitas. Sehingga dalam proses 

pembangunan investasi swasta dalam angka persentase terhadap GNP akan 

semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam angka persentase 

terhadap GNP akan semakin kecil. 

3. Tahap Lanjut 

Di tahap ini pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih 

dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, 

program kesejahteraan, program pelayanan kesehatan. 

 

b. Hukum Wagner 

Menurut Wagner adalah dalam suatu perekonomian jika pendapatan per kapita 

mengalami peningkatan, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan 

mengalami peningkatan. Menurut Wagner bertumbuhnya perekonomian memiliki 

hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan 

sebagainya, dimana peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan 

oleh pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum 

pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 

Hukum Wagner sebagai berikut : 

𝑃𝑘 𝑃𝑃1

𝑃𝑃𝐾1
<  

𝑃𝑘𝑃𝑃2

𝑃𝑃𝐾2
<. . <

𝑃𝑘𝑃𝑃𝑛

𝑃𝑃𝐾𝑛
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Dimana : 

𝑃𝑘𝑃𝑃 : Pengeluaran Pemerintah per Kapita 

𝑃𝑃𝐾 : Pendapatan per Kapita, yaitu GDP/Jumlah Penduduk 

1,2,…n : Jangka Waktu (tahun) 

 

c. Teori Peacock dan Wiseman 

Menurut Peacock dan Wiseman adalah teori ini mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah yang sangat terbaik. Teori mereka didasari pada suatu 

pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran tetapi 

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin hari semakin besar untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar pula. Menurut Peacock dan 

Wiseman masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana 

masyarakat dapat memahami besarnya biaya pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah 

dalam membiayai pengeluaran pemerintah.  

Dalam perkembangan ekonomi dapat menyebabkan pungutan pajak yang semakin 

meningkat tiap saat walaupun terkadang tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya 

penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.  

Maka dalam keadaan normal, meningkatnya suatu GNP dapat menyebabkan 

penerimanaa pemerintah yang semakin besar, begitu pula dengan pengeluaran 

pemerintah menjadi semakin tinggi. 
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d. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB 

Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, sektor konsumsi ataupun 

dalam sektor keseimbanag perekonomian. Hal itu bisa dilihat dari pengeluaran 

pemerintah yang berupa faktor produksi atau dalam artian uang dapat melengkapi faktor 

produksi lain seperti material.  

Namun, pengeluaran pemerintah sedikit berbeda ketika  disandingkan dengan 

pendidikan, dimana pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi pendidikan itu dapat menghasilkan 

sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Dengan adanya sumber daya manusia yang 

lebih berkualitas dapat meningkatkan tingkat produksi.  
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3. Pajak Daerah 

Sebagaimana di dalam pemerintah pusat menarik pajak untuk membiayai segala 

kegiatan yang ada, maka di dalam pemerintah daerah juga akan menarik pajak juga dalam 

segala kegiatannya. Menurut Guritno pajak adalah sesuatu biaya atau pungutan yang 

merupakan hak prerogative pemerintah dan pungutan tersebut berdasarkan undang-

undang, serta pemungutannya bersifat dipaksakan kepada orang ataupun subyek pajak 

yang berhak untuk membayar dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat diberikan 

kepada penggunanya.  

Gambar 3.1 

Arus Lingkar Pemungutan Pajak 

 

 

Didalam Gambar 3.1 pemerintah dapat mengenakan pajak pada titik 1, dimana pajak 

yang diberikan pada pembelian perusahaan pada faktor produksi, contohnya pajak 

pertambaan nilai (VAT). Sedangkan di titik 2 pajak yang dikenakan yaitu pendapatan 

rumah tangga dan di titik 3 pajak yang dikenakan adalah pajak pengeluaran rumah tangga. 

Di titik 4 pajak yang dikenakan adalah pajak total perusahaan.  
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Menurut (Mardiasmo, 2016) ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak daerah 

yaitu:  

a. Pajak daerah adalah pajak yang berasal dari pajak daerah itu sendiri ataupun 

pajak neara yang diberikan kepada suatu daerah tersebut. 

b. Pajak daerah dipungut oleh daerah tertentu yang ada di dalam wilayah 

administratif. 

c. Hasil yang didapat dari pungutan pajak daerah dapat digunakan untuk 

membiayai urusan rumah tangga daerah. 

d. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang bersifat dipaksakan.  

 

a. Jenis-jenis Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Pajak Provinsi yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Jenis 

pajak provinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

c. Pajak Rokok 

d. Pajak Air Permukaan 

2. Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

kabupaten/kota. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 
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c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Parkir 

f. Pajak Sarang Walet 

g. Pajak Penerangan Jalan 

h. Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan 

i. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan 

 

b. Fungsi Pajak 

1. Fungsi Anggaran (Budgeter) adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk 

mengisi kas daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan yang ada di daerah. 

2. Fungsi Mengatur (Regulatory) adalah pajak yang digunakan sebagai alat 

untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

c. Hubungan Pajak Daerah terhadap PDRB 

Di dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang sampai sekarang masih 

bergantung pada besaran penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai 

kebutuhan yang ada di pemerintahan. Data yang digunakan dalam pertumbuhan 

pemerintah itu sendiri diliat dari data PDRB, dimana PDRB merupakan juga nilai 

tambah barang dan jasa yang ada di wilayah domestik suatu negara. Sehingga dengan 

adanya penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dapat digunakan untuk 
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membiayai kegiatan ataupun program dalan pembangunan daerah untuk 

meningkatkan PDRB daerah tersebut secara keseluruhan. 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis digunakan untuk mengetahui pendapat atau dugaan sementara didalam 

pengujiaan. Di dalamnya mengacu pada pemikiran yang bersifat teoritis berdasarkan studi 

empiris yang dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis yang diajukan adalah diduga 

pengeluaran pemerintah dan pajak daerah berpengaruh terhadap produk domestik regional 

bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu tolak ukur dalam suatu 

daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan perekonomian daerah tersebut.  Produk 

domestic regional bruto juga dapat didorong dari pengeluaran pemerintah yang didapat 

dari pendapatan asli daerah yang salah satunya yaitu pajak daerah. Dimana pajak 

Pengeluaran Pemerintah 

(X1) 

Pajak Daerah 

(X2) 

Produk Domestik 

Regional Bruto (Y) 
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daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur yang ada di 

pemerintahan serta dapat memajukan perekonomian serta aktivitas ekonomi yang ada  

di pemerintah daerah tersebut. Jadi, produk domestic regional bruto berpengaruh 

terhadap pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. 




