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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN MASALAH 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi juga telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Astuti (2015), meneliti tentang 

pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan, menggunakan teknis 

analisis deskriptif dengan metode satatistik ekonometrika melalui 

pembangunan model regresi linier berganda. Hasilnya rasio kemandirian 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada rasio 

efektifitas berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan rasio efisiensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Syamsudin, Cahya, Dewi (2015), meneliti tentang pengaruh kinerja 

keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. 

Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda dengan 

pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Hasilnya yaitu rasio 

kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Eks-

Karisidenan Surakarta. Semakin besar PAD yang diperoleh dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain pendapatan yang sah serta semakin kecil pinjaman dan bantuan 

pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. Dengan semakin mandiri 
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daerah tersebut pertumbuhan ekonomi akan semakin mengalami 

peningkatan. 

Hamzah (2008), meneliti tentang analisis kinerja keuangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan: pendekatan analisis 

jalur (studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur periode 

2001-2006). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 

dengan metode statistik ekonometrik melalui pembangunan model regresi 

linier berganda. Hasilnya yaitu pada pengujian secara langsung antara kinerja 

keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio kemandirian 

dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menunjukkan pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan pengaruh 

secara positif, sedangkan kemiskinan berpengaruh secara negatif.  

Ani & Dwirandra (2014), meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan 

daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan 

kabupaten dan kota Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dengan metode statistik ekonometrik melalui pembangunan model 

regresi linier berganda. Hasilnya yaitu rasio kemandirian berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada rasio 

efektivitas, rasio efesiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
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Sari, Kidangen, dan Rotinsulu (2016), meneliti tentang pengaruh 

kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi 

Utara tahun 2004-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, kuantitatif, metode statistik ekonometrika melalui pembangunan 

model regresi linier data panel. Hasilnya yaitu rasio kemandirian 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio 

ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan rasio efektifitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Keterkaitan penilitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menggunakan relevansi dengan komparatif research yaitu penelitian dengan  

sifat membandingkan. Diketahui bahwa penelitian ini hanya 

membandingkan dengan mengganti lokasi tahun dan mengurangi atau 

menambah variabel yang akan diteliti, dimana ada 4 variabel bebas 

efektifitas APBD, Efisiensi APBD, kemandirian keuangan daerah, dan 

ketergantungan keuangan daerah yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi sebagai variabel terikat. Sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan 3 variabel bebas yang sama tetapi berbeda dengan variabel 

terikat  dengan jumlah 3 yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan 

pengangguran 

B. Kajian Pustaka 

1. Kinerja Keuangan Daerah 

Kinerja Keuangan Pemerintaha Daerah adalah hasil dari Pemerintah 

Daerah dalam mengumpulkan pendapatan serta penggunaan dana tersebut  



11 
 

 
 

untuk kepentingan masyarakat luas apakah sudah tepat sasaran atau belum.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggung-

jawaban pengelolahan keuangan daerah. Format pada laporan keuangan 

mengalami banyak perubahan seiring perkembangan mananjemen keuangan 

pada beberapa era atau zaman (Halim,2004). Menurut Pemendagri No. 13 

Tahun 2006 dan PP No. 58 Tahun 2005, laporan keuangan terdiri dari : 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atau 

Laporan Keungan. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

APBD merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola 

langsung dengan pengurusan umum, ruang lingkup yang dikelola langsung 

dengan pengurusan khusus adalah pengelolaan barang inventaris daerah. 

Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

dikelola langsung dan dipisahkan pengurusannya, pengelolaan ruang lingkup 

yang dipisahkan ini melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) 

(Halim,2004:12-14). 

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan 

Pemerintahan Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan 

pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan 

proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain 

menggambarkan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna 

menutupi pengeluaran-pengeluaran (Mamesah, 1995:20; dalam Halim,2004) 
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3. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah 

Analisis rasio keuangan adalah suatu proses yang mengidentifikasi ciri-

ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan perusahaan 

berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Salah satu alat ukur kinerja 

adalah analisis rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai konsep 

pegelolaan organisasi  pemerintah untuk menjamin pertanggungjawaban 

public oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat luas. 

Macam-macam rasio pada APBD disini mengacu pada dua literature, 

yaitu buku yang ditulis oleh Abdul Halim dan buku yang ditulis oleh Mahmudi. 

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang 

bersumber dari APBD yaitu : 

a. Rasio Efisiensi Belanja 

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat 

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan 

dari penghitungan rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relative. Rasio ini 

dirumuskan sebagai : 

Rasio Efisiensi = = 
Total Realisasi Belanja Daerah

Total Realisasi Penerimaan Daerah
 x 100% 

b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintahan Daerah 

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target  

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas dirumuskan 

: 

Rasio Efektifitas = = 
Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD
 x 100% 
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c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan 

Pemerintahan Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak 

dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio 

kemandirian keuangan daerah dirumuskan :  

𝐓𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭
𝐊𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢𝐚𝐧

 = 
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐥𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 x 100%  

(Halim ,2004,2002:149-152) 

d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat 

kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui 

optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total 

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi 

(Dana Perimbangan). Rasio ketergantungan keuangan daerah dirumuskan : 

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 
𝐊𝐞𝐭𝐞𝐫𝐠𝐚𝐧𝐭𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧

 = 

𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫/
𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 x 100%  

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan 

Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 
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pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau 

tidak (Arsyad,1999).  

Menurut pendapat Sadono Sukirno(1994), pertumbuhan ekonomi adalah 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan 

jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran 

masyarakat meningkat. Ukuran yang sering digunakan dalam menghitung 

pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan 

ekonomi menerangkan dan mengukur prestasi dari perkembangan suatu 

perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan 

ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiscal yang terjadi di suatu negara, 

seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan 

infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan 

ekonomi yang sudah ada, dan perkembangan lainya.  

Todaro (1997) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau 

komponen pertama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, 

pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan 

jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan 

ekonomi. 

5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 

Menurut (Profesor Robert Solow, dalam Sukirno:2000) pada tahun 1987, 

teori Neo-Klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari 

pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 

agregat. Dengan demikian pendekatannya sangat berbeda dengan teori Harrod-

Domar yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh segi 
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permintaan yaitu bergantung kepada perkembangan pemintaan agregat. 

(Sukirno,2000). 

6. Teori Keynes 

 Teori Konsumsi 

Pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi 

oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan 

semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin banyak tingkat 

konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin 

bertambah, dan sebaliknya apabila tingkat tingkat pendapatan seseorang 

semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi 

sehingga tingkat tabunganya nol. 

Pergerakan aktifitas perekonomian dari tahun ke tahun ditentukan 

olehh 3 hal yang 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. 

c. Perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang. 

Produk Domestik Bruto (Y) adalah jumlah nilai seluruh produksi barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam jangka waktu yang 

tertentu. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi 

masyarakat (C), pengeluaran sektor badan usaha mencerminkan oleh 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (I), pengeluaran 
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sektor pemerintahan dicerminkan oleh pengeluaran pemerintahan (G), 

sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari 

selisih antara ekspor dan impor Negara yang bersangkutan (X-M). 

 Analisa pendapatan nasional mempunyai 3 pendekatan model 

perekonomian yaitu : 

a. Perekonomian 2 sektor (Rumah Tangga dan Badan Usaha) 

Y = C + I 

b. Perekonomian 3 sektor (Rumah Tangga, Badan Usaha, dan 

pemerintah) 

Y = C + I + G 

Jumlah dari C, I, dan G mencerminkan pembelian barang dan jasa 

konsumsi rumah tangga, badan usaha, dan pemerintahan.  

c. Perekonomian 4 sektor (Rumah Tangga, Badan Usaha, Pemerintah, 

dan Perdagangan Internasional) 

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

Untuk menentukan pembelian barang dan jasa domestik, harus 

diketahui expor bersih atau net export yaitu dengan mengurangkan 

impor dan menambar export.  

7. Teori Harrod-Domar 

Teori ini menunjukkan hubungan diantara analisis Keynes dengan teori 

Harrod-Domar. Pada dasarnya teori ini untuk melengkapi analisis Keynes 

tentang penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Analisis yag dikembangkan oleh 

Keynes menunjukkan kepada kita bagaimana konsumsi rumah tangga dan 

investasi perusahaan tersebut akan menentukan tingkat kegiatan 
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perekonomian. Analisis Harrod-Domar selangkah lebih maju dari keadaan ini, 

yaitu mengingatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan 

tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam 

perekonomian akan bertambah.  

Jadi jawaban dari persoalan itu adalah agar seluruh barang modal yang 

tersedia digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah 

sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai 

akibat dari investasi di masa lalu. Dalam perekonomian dua sektor 

pertambahan perbelanjaan agregat terutama, harus terwujud dari kenaikan 

investasi. Berarti untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi 

harus menerus mengalami pertambahan dari tahun ketahun. Sekiranya jika 

keadaan ini tidak berlalaku, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami 

perlambatan dan mungkin akan menghadapi resesi atau kemerosotan kondisi 

ketika produk domestik bruto (GDP) menurun. 

8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pembangunan ekonomi memiliki arti sebagai upaya untuk meningkatkan 

pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar dapat menciptakan output lebih 

cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk (Todaro & Smith, 2011:16). 

Upaya yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Adanya indikator pembangunan ekonomi merupakan hal yang 

penting agar dapat melakukan evaluasi. Menurut Kuncoro (2004), pendekatan 

pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih 

memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. 
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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. 

Perhitungan PDRB dilakukan dengan dua metode harga dasar, yaitu: produk 

domestik regional bruto atas dasar harga konstan; produk domestik regional 

bruto atas dasar harga berlaku. Pengertian dari PDRB atas dasar harga berlaku 

menurut BPS adalah jumlah dari nilai tambah bruto yang muncul dari seluruh 

sektor perekonomian di suatu wilayah. Maksud dari nilai tambah adalah nilai 

yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai dalam proses produksi 

sebagai input. 

PDRB atas dasar harga konstan disusun dari tiga pendekatan yaitu: 

1) 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 17 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) Kontruksi 

(7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
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(8) Transportasi dan Pergudangan 

(9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

(10) Informasi dan Komunikasi 

(11) Jasa Keuangan dan Asuransi 

(12) Real Estat 

(13) Jasa Perusahaan 

(14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial  

(15) Jasa Pendidikan 

(16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

(17) Jasa Lainnya 

2) 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 & gaji, sewa tanah, bunga modal 

dan keuntungan sebelum dipotong PPH dan pajak langsung lainnya. Selain itu, 

kecuali faktor pendapatan, termasuk juga komponen penyusutan dan pajak 

tidak langsung neto. Jumlah komponen pendapatan di atas menurut sektor 

disebut nilai tambah bruto sectoral. 

3) 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. 
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(3) Pembentukan modal tetap domestik bruto. 

(4) Perubahan stok.  

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

dikurangi impor). 

9. Hubungan Antar Variabel  

a. Hubungan Efektivitas APBD dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Semakin besar realisasi penirimaan PAD dibandingkan target penerimaan 

PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif dan memungkinkan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi.(Halim,2001) 

Menurut Astuti (2015), efektifitas APBD berpengaruh secara positif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 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. 

(Astuti, 2015) 

 

b. Hubungan Efisiensi APBD dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan 

yang diterima. Apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 

100%, maka semakin kecil rasio artinya kinerja pemerintah akan semakin baik 
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dan begitu pula sebaliknya. Hal ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah jika realisasi belanja yang dikeluarkan lebih sedikit daripada 

realisasi pendapatan yang diterima, sehingga masih adanya sisa dana yang 

akan diaolasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.(Halim, 2001) 

Efisiensi APBD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan rasio efisiensi 

masing-masing kabupaten/ kota di pulau jawa memiliki nilai lebih dari 60%, 

dimana hal ini berarti daerah tersebut tidak efisien. Hasil penilitian ini 

mengindikasikan bahwa tingkat efiesnsi pengelolaan keuangan pemerintah 

kabupaten/ kota di pulau jawa masih sangat kurang karena tingginya belanja 

rutin terutama untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).(Astuti, 2015) 

c. Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Menurut Halim (2001), gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi 

dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan 

untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, dan untuk bersaing 

secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang 

sesunggunya. Tingkat kemandirian daerah menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi 

tingkat kemandiriannya. 

Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap sumberdana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah akan semakin rendah, begitu pula 
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sebaliknya. Artinya jika dana alokasi PAD meningkat, maka akan mendorong 

dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. 

Kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara positif dan secara 

statistik signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan semakin 

besarnya porsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka akan semakin 

mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.(Ani & Dwirandra, 2014) 

d. Hubungan Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Menurut Mahmudi (2010 : 142) rasio ketergantungan keuangan daerah  

dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang 

diterima oleh penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin 

besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. 

Ketergantungan keuangan daerah berpangaruh secara negatif dan secara 

statistik signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan setiap 

kenaikan 1% pada pada rasio ketergantunga akan menurunkan nilai 

pertumbuhan ekonomi di daerah yang tingkat dana transfernya tinggi (Sari, 

Kindangen, dan Rotinsulu 2016). 
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10. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas pada landasan teori dan

hubungan antara variable, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

C. Perumusan Hipotesis

Adapun perumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga efektivitas

APBD, Efesiensi APBD, kemandirian keuangan daerah, dan ketergantungan 

keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2013-2015. 
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Kemandirian 
Daerah 

Pertumbuhan 
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Daerah 


