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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A.  Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang dilakukan Samau dan Rumate (2016) tentang 

Analisis Kontribusi Serta Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap 

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe  dengan tujuan untuk  mengetahui  

kontribusi serta pengaruh DAU  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten  

Kepulauan  Sangihe. Hasil dari penelitian  menunjukan  bahwa Kabupaten  

Kepulauan  Sangihe  masih  sangat  bergantung  dengan transfer  pemerintah  

pusat.   

Dari hasil analisis tersebut juga dapat dilihat  ketergantungan  pemerintah  

daerah  Kabupaten  Kepulauan Sangihe  setiap tahunnya  semakin  berkurang. 

Hasil  analisis  regresi  sederhana  membuktikan  bahwa DAU  berpengaruh  

positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Pegawai  dan  DAU  juga  berpengaruh 

positif terhadap Belanja Modal akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan secara 

statistik. 

Penelitian yang dilakukan Dewi dan Budhi (2015) tentang Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Belanja Langsung Di Provinsi Bali, dengan tujuan untuk menganalisis 

efektivitas otonomi daerah dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, dan 

melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung di Kab/Kota Provinsi Bali.  
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Hasil Penelitian menunjukkan Pendapatan Asli berpengaruh Langsung 

terhadap Belanja Langsung dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh langsung 

terhadap Belanja langsung. Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung berpengaruh 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah 

tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui Belanja Langsung dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung. 

Penelitian yang dilakukan Lestari,Bagia dan Jana (2015) tentang Pengaruh 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap Belanja Langsung Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh   

dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja 

langsung, pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja langsung, dana alokasi umum 

terhadap belanja langsung, dana alokasi khusus terhadap belanja langsung. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dana bagi hasil dana alokasi 

umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja langsung. Adanya pengaruh 

negatif dana bagi hasil terhadap belanja langsung, Adanya pengaruh positif dana 

alokasi umum terhadap belanja langsung, Adanya pengaruh negatif dana alokasi 

khusus terhadap belanja langsung. 

Dalam penelitian ini relevansi dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian ini lebih  membahas tentang belanja langsung dimana membahas 

lebih lanjut realisasi anggaran APBD tiap tahunnya. Dalam penelitian ini 

menambahkan variabel Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber 
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penerimaan daerah, yang akan dilihat pengaruhnya terhadap Belanja Langsung 

dan kontribusinya dalam Belanja Daerah. 

B. Tinjauan Pustaka 

 

1. Struktur Anggaran Daerah 
 

           Struktur anggaran daerah adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan (Widjaja, 2009). Struktur 

APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan 

organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (Badrudin, 2012). APBD disusun 

sesuai dengan target daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 

melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sumber dananya 

berasal dari APBD. 

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan 

semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun 

anggaran tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan 

bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan Peraturan daerah. APBD merupakan rencana keuangan 

tahunan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, Belanja Daerah dan 

Pembiayaan daerah, yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan 

pelayanan umum di daerah yang bersangkutan. 
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Menurut (Halim, 2014) APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Rencana kegiatan suatu daerah, berserta uraian kegiatan dan program 

yang akan dilaksanakan secara terperinci. 

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk  

menutupi biaya terkait kegiatan tersebut dan adanya biaya yang 

merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. 

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka  

d. Periode anggaran 

2. Belanja Daerah 

Belanja daerah yaitu berupa pengeluaran pemerintah daerah yang 

digunakan atau dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan di 

daerah (Wati & Fajar, 2018). Menurut (Badrudin, 2012) Belanja daerah adalah 

kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan 

bersih, lebih lanjut dijelaskan belanja daerah yaitu perkiraan beban pengeluaran 

daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati 

oleh seluruh masyarakat khususnya dalam bentuk pelayanan umum. Belanja 

daerah diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang diakui sebagai nilai 

kekayaan bersih yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan 

pelayanan umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja 

daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan  yang 

yang terdiri urusan wajib dan  urusan pilihan. 
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 Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah dengan adil 

dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya dalam 

bentuk pelayanan umum. Pengalokasian belanja daerah dalam penyelenggaraan 

urusan wajib pemerintah daerah bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat melalui Standar Pelayanan Minimal sesuai 

dengan peraturan pemerintah. Belanja daerah urusan wajib antara lain 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Belanja urusan 

pilihan yaitu termasuk urusan pemerintahan yang nyata ada dan berpotensi 

untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai kondisi, dan potensi 

keunggulan daerah, antara lain pertambangan,perikanan,pertanian, perkebunan, 

perhutanan, dan pariwisata (Yani, 2009). 

 Belanja dapat dikategorikan menurut karateristiknya yaitu belanja 

administrasi umum, belanja operasi, belanja pemeliharaan prasarana publik, 

belanja transfer, dan belanja tak terduga (Ritmadanti Jatmiko, 2016). Belanja 

daerah digunakan untuk  penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan 

pelaksanaan  perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah dan 

kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta 

transfer dari pusat. Pada Permendagri  Nomor 13 tahun 2006 tentang 

pengelolaan keuangan dijelaskan bahwa Belanja daerah dibagi `menjadi dua 

yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Lebih lanjut dijelaskan  
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a. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Belanja 

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal 

b. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung melalui pelaksanaan program  atau kegiatan antara lain 

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja Bagi 

hasil, Bantuan Keuangan dan Bantuan Tak Terduga. 

3. Belanja Langsung 
 

Belanja langsung adalah belanja yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu 

kegiatan dan program tidak akan terlaksana tanpa biaya tersebut. Menurut 

Belanja langsung adalah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan secara 

langsung untuk mendanai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan 

pemerintah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, dan belanja modal. Anggaran Belanja Langsung ini adalah bagian dari 

program atau kegiatan yang disepakati oleh pemerintah daerah, lebih lanjut 

dijelaskan Karakteristik Belanja langsung yaitu input (alokasi belanja) yang 

ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan (Mardiasmo, 2002). Karakteristik 

dari belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari program atau kegiatan 

yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Langsung dibagi 

menurut jenis belanja yang terdiri dari: 
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a. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintah. 

b. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintah daerah  

c. Belanja Modal 

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud, 

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah,peralatan dan 

mesin gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap 

lainnya. 

4. Dana Perimbangan 

 

Dana  perimbangan  adalah  dana  yang bersumber   dari  pendapatan 

APBN  yang dialokasikan kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka otonomi daerah untuk pelaksanaan Desentralisasi. 

Sumber penerimaan daerah dalam konteks ekonomi dan desentralisasi masih 

didominasi oleh bantuan pemerintah pusat yang berupa  Dana Perimbangan 

(Mardiasmo, 2002). Dana perimbangan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Kekurangan 
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penerimaan daerah ini akan dibutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat 

untuk mengatasi ketimpangan fiskal yang vertical(Halim, 2014). Transfer dana 

dari pemerintah pusat ini memiliki peran penting untuk mencapai efesiensi dan 

keadilan dalam penyediaan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan kesehatan keuangan pemerintah daerah.   

 

a. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum dialokasikan dalam rangka pemerataan 

kemampuan penyediaan pelayanan publik di antara pemerintah daerah. Dana 

Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

pelaksanaan desentralisasi (Dewi,Kepramareni&Novitasari, 2017). 

Penggunaan DAU ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu  harus tetap pada 

kerangka untuk mencapai otonomi daerah yaitu dengan peningkatan pelayanan 

dan kesejahteraan masyarakat.  

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat 

diwujudkan melalui pelayanan dasar  pendidikan dan kesehatan. Kemampuan 

setiap daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya berbeda-beda, hanya 

terbatas daerah- daerah tertentu saja yang memiliki Sumber Daya Alam yang 

memadai dan potensi pajak yang besar yang akan menimbulkan ketimpangan 

antar daerah. Dana  Alokasi  Umum  suatu  daerah  ditentukan  dengan besar 

kecilnya celah fiskal (fiscal gap ) suatu daerah, yang merupakan  selisih antara  

kebutuhan daerah (fiscal need ) dan potensi daerah (fiscal capacity)(Swandewi, 
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2014). Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal berupa jumlah penduduk, luas 

wilayah, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia dikurangi dengan 

kapasitas fiskal daerah yaitu PAD dan DBH. Jumlah Dana Alokasi Umum 

ditetapkan sebesar-besarnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang yang 

ditetapkan pemerintah dalam APBN (Halim, 2014).  

 

Tujuan umum transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah adalah meniadakan atau meminimumkan ketimpakan fiskal vertikal dan 

ketimpangan horizontal, dan menginternalisasikan atau memperhitungkan 

sebagian atau seluruh manfaat berupa biaya kepada daerah yang menerima 

limpahan manfaat yang menimbukan biaya tersebut. Penghitungan  DAU  

didasarkan  pada  2 faktor  yaitu  faktor  murni  dan   faktor penyeimbang. 

Faktor murni yaitu  penghitungan DAU  berdasarkan  formula  sedangkan  

faktor penyeimbang  yaitu  suatu  mekanisme  untuk menghindari  

kemungkinan  penurunan kemampuan  daerah  dalam  pembiayaan  beban 

pengeluaran  yang  akan  menjadi  tanggung  jawab daerah (Santosa, 2013). 

 

                   b. Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu pembiayaan 

kebutuhan tertentu daerah tersebut, yaitu program nasional atau program yang 

tidak terdapat di daerah lain (Mardiasmo, 2002). Dana Alokasi Khusus adalah 

alokasi  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  kepada 

provinsi/kabupaten/kota  tertentu  yang bertujuan  untuk  mendanai  kegiatan 
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khusus  yang  merupakan  urusan  Pemerintah  Daerah  dan  sesuai  dengan 

prioritas  nasional. Pengalokasian DAK untuk membiayai investasi pengadaan 

atau peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana fisik serta pengoperasian 

dan pemeliharan prasarana dan sarana tertentu (Santosa, 2013). Sarana dan 

Prasarana fisik yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur(jalan,irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, 

pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup(Yani, 2009). 

a. Bidang Pendidikan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dialokasikan dengan 

tujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan.  

  b.  Bidang Kesehatan 

   Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan dialokasikan dengan 

tujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan 

untuk masyarakat kabupaten dan kota. 

       c. Bidang Infrastruktur 

   Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dialokasikan dengan 

tujuan untuk meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan 

prasarana jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta 

hasil produksi, mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi, meningkatkan 

cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi. DAK bidang Infrastruktur setiap 

daerah digunakan dengan prioritas daerah masing- masing.  
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        d.  Bidang Kelautan dan Perikanan 

   Dana Alokasi Khusus (DAK) Kelautan dan Perikanan dialokasikan 

dengan tujuan untuk meningkatkan dan menunjang pengembangan perikanan 

prasarana dasar di bidang kelautan dan perikanan. 

         e. Bidang Prasarana Pemerintah Daerah 

  Dana Alokasi Khusus (DAK) Prasarana Pemerintah Daerah  

dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

pemerintah daerah  untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah 

daerah. 

         f. Bidang Lingkungan Hidup 

 Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup dialokasikan dengan 

tujuan untuk menngkatkan kapasitas daerah untuk mengendalikan kerusakan 

lingkungan, pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup di daerah. 

 Pengalokasian DAK untuk membiayai investasi pengadaan atau 

peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana fisik serta pengoperasian dan 

pemeliharan prasarana dan sarana tertentu (Santosa, 2013).  Pemanfaatan  DAK  

diarahkan  pada  kegiatan  investasi  pembangunan, pengadaan, peningkatan,  
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dan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  dengan  umur ekonomis yang 

panjang, termasuk pengadaan sarana fisik pendukung. Menurut (Widjaja, 

2009) DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan 

dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh 

Daerah tersebut dalam bentuk dokumen program rencana atau proyek suatu 

kegiatan tertentu, untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab daerah 

dalam pembiayaan program-program yang telah diajukan, maka perlu 

penyedian dana dari sumber penerimaan umum APBD sebagai pendamping 

DAK dari APBN. 

c. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus 

        Penetapan besaran alokasi DAK masing-masing daerah dilakukan 

berdasarkan  kriteria umum, kriteria khusus dan juga teknik. 

1. Kriteria Umum dirumuskan berdasarkan keuangan daerah yang 

dicerminkan dari penerimaan APBD setelah dikurangi dengan belanja 

gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

2. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan  Ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus. 

3. Kriteria teknis disusun melalui indikator-indikator yang dapat 

menggambarkan kondisi, dan pencapaian kegiatan khusus yang akan 

dibiayai dari DAK. 
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d. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  

dialokasikan  kepada daerah  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang termasuk dalam penerimaan 

negara, diharapkan potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan 

setiap daerah dapat merasakan hak atas pemanfaatan Sumber Daya Alam 

daerah yang dimiliki masing-masing daerah (Widjaja, 2009). DHB  adalah  

salah satu pendapatan daerah  yang  cukup  potensial  yang  merupakan  salah  

satu modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  dana  

pembangunan  dan memenuhi belanja daerah, DBH ini merupakan pendapatan 

yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.  Dana Bagi Hasil dibagi 

menjadi dua yaitu dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil yang 

bersumber dari sumber daya alam (DBHSDA) (Mahmudi, 2010).   

Dana bagi hasil pajak yaitu : 

a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

b) Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

c) Bagi hasil dari pajak penghasilan serta PPh wajib pajak orang pribadi 

Dana bagi hasil sumber daya alam yaitu : 

a) Bagi hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan 

b) Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan 

c) Bagi Hasil dari dana Reboisasi 

d) Bagi hasil Iuran Tetap 
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e) Bagi hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 

f) Bagi Hasil dari Pungutan pengusahaan Perikanan 

g) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 

h) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 

i) Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi 

j) Bagi hasil dari Pertambangan Umum. 

5. Pajak daerah 
 

Pajak daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang digunakan untuk 

membiayai pembangunan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2002) Pajak daerah 

adalah iuran yang bersifat wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang kemudian dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan 

untuk mendanai kegiatan penyelenggaran pemerintah daerah.  

Pajak dari prespektif ekonomi adalah beralihnya sumberdaya dari sektor 

privat kepada sektor publik yang menyebabkan bertambahnya kemampuan 

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa. Pajak daerah merupakan 

pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari 

sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.  

Menurut (Halim, 2014) Penggunaan Pajak ditujukan untuk pelayanan 

masyarakat, pelayanan tersebut berbentuk pelayanan infrastruktur, pendidikan, 

keamanan dan sebagainya. Penggunaan  pajak tersebut dapat pula dirinci 

sebagai pengunaan untuk belanja pegawai, belanja barang,belanja modal, 

belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan 
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belanja lain-lain. Kemampuan daerah dalam memaksimalkan  pendapatan 

daerahnya berbeda-beda,  tergantung dari kondisi dan potensi yang dimiliki 

daerah tersebut. Penerimaan pajak dalam APBD terdiri atas Pajak Provinsi dan 

Pajak Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 berikut 

ini yang termasuk dalam pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota : 

 

Pajak Provinsi 

a)  Pajak Kenderaan Bermotor (PKB)  

b)  Bea Balik Nama kenderaan Bermotor (BBNKB) 

c)  Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB) 

d)  Pajak Air Permukaan 

e)  Pajak Rokok 

Pajak Kabupaten/Kota 

a)  Pajak Hotel 

b)  Pajak Restoran 

c)  Pajak Hiburan 

d)  Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f)  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan. 

g)  Pajak Parkir 

h) Pajak Air Tanah 

i)  Pajak Sarang Burung Walet 

j)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkantoran. 
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k)  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

 

a. Penggolongan Pajak 

Pajak merurut lembaga pemungutnya 

1. Pajak pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai kebutuhan  negara. 

Contoh : Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Pengahasilan, dan Pajak Bea Materai. 

2. Pajak daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. 

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bemotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak Hiburan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung 

Sumber pendapatan pemerintah yaitu berasal dari  Pendapatan Asli Daerah 

dan Transfer dari pemerintah pusat yang disebut Dana Perimbangan. Dana 

Perimbangan ini dialokasikan untuk daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota, dengan tujuan untuk jaminan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dalam meningkatkan pelayanan umum untuk masyarakat. Dana 

Perimbangan ini berkaitan langsung dengan Belanja Langsung dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini didukung teori  menurut (Badrudin, 
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2012) secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap 

belanja atau pengeluaran pemerintah, namun tidak seluruh pendapatan akan 

dialokasikan untuk belanja. Pendapatan yang dimaksud yaitu pendapatan yang 

diperoleh secara mandiri oleh daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan 

Pendapatan yang diberikan oleh pihak lain yaitu berupa Dana Perimbangan. Ini 

juga didukung oleh teori dari (Widjaja, 2009) yang menyatakan bahwa 

Transfer dana yang berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat 

diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal pemerintah pusat 

secara umum akan semakin berkurang, tetapi  proporsi total pengeluaran 

pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam. 

 Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan 

yang akan mempengaruhi belanja daerah. Adanya transfer dari pusat yang 

berupa Dana Alokasi Umum ini digunakan untuk meningkatkan alokasi 

Belanja Daerah(Dewi et al., 2017). Dana Bagi Hasil juga menjadi sumber 

pendapatan daerah yang paling potensial dan merupakan sumber pendanaan 

untuk pembangunan daerah dan belanja daerah, dimana belanja belanja 

langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Ini didukung hasil penelitian 

dari  ( Lestari & Bagia, 2015)dana bagi hasil (DBH), dana alokasi Umum 

(DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja 

langsung.  

Sehingga ketiga komponen yang termasuk dalam dana perimbangan ini 

memiliki pengaruh dalam peningkatan belanja langsung. Menurut (Ritmadanti 

Jatmiko, 2016)semakin tinggi dana perimbangan yang diberikan pemerintah 
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pusat, akan menambah pendapatan asli daerah dan nilai dari belanja 

pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya semakin rendah dana perimbangan 

yang diberikan pemerintah pusat maka semakin kecil nilai pendapatan asli 

daerah dan akan mengurangi nilai dari belanja pemerintah daerah. 

2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Langsung 
 

Kemampuan setiap daerah dalam mendanai pelaksanaan kegiatan 

pemerintah, tergantung dari kemampuan daerah dalam menggali pontensi-

potensi ekonomi yang ada di daerahnya, yang nantinya dapat menghasilkan 

dana untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Sumber-sumber 

pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang 

Sah.  Pendapatan Asli Daerah yaitu bersumber dari pajak daerah, retribusi, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah (Badrudin, 2012). Pajak daerah ini digunakan sebagai sumber 

pendanaan untuk belanja pemerintah. Pemerintah daerah memiliki wewenang 

untuk mengalokasikan pendapatan untuk belanja langsung dan belanja modal 

(Sudika & budiartha, 2017).  

Peran pemerimaan pajak daerah sangat besar dalam membiayai belanja 

daerah terutama belanja langsung yaitu yang berkaitan langsung dengan 

program dan kegiatan (Melas, 2017). Penggunaan pajak untuk belanja 

langsung juga didukung teori menurut (Halim, 2014) Pajak daerah ini 

pengunaannya dapat dirinci  untuk penggunaan belanja pegawai, belanja 

barang, belanja modal, belanja bunga, belanja hibah dan belanja lain-lain. Pada 
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penelitian  (Montolalu, Rotinsulu, & Tumangkeng, 2017) yaitu menunjukkan 

adanya pengaruh linier antara pendapatan pajak terhadap belanja langsung. Hal 

ini menunjukan pendapatan pajak memiliki pengaruh yang cukup besar bagi 

alokasi belanja langsung tetapi tidak secara signifikan. 

 

D. Kerangka Pikir 
 

Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu Kerangka pemikiran yang 

mengambarkan variabel-variabel yang akan diteliti. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana perimbangan dan Pajak Daerah merupakan bagian sumber pokok 

untuk menentukan peningkatan atau penurunan Belanja Langsung. Belanja 

Langsung ini merupakan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk 

mendanai kegiatan dan kebutuhan daerah. Dalam membiayai kebutuhan 

Dana Perimbangan 

Belanja Langsung  

Pajak Daerah 

Belanja Daerah 
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daerahnya, pemerintah membutuhkan sumber-sumber pendapatan daerah. 

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut antara lain pajak, retribusi maupun 

pendapatan lain lain yang sah. 

 Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk 

mendanai Belanja Daerah yaitu salah satunya melalui Belanja Langsung. 

Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda beda dalam mendanai 

kebutuhan daerahnya, sehingga pemerintah pusat dengan memberikan dana 

bantuan berupa Dana Perimbangan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan suatu daerah dalam membiayai pengeluarannya.  

Dana perimbangan terdiri dari DAK dan DAU yang dialokasikan untuk 

pembangunan daerah. Dana Perimbangan atau dana  transfer pemerintah pusat 

yang berasal dari APBN diberikan untuk mendukung pelakasanaan pemerintah 

daerah dan  untuk  membiayai kegiatan daerah dalam rangka otonomi daerah. 

Dana Perimbangan ini juga berperan penting dalam membiayai Belanja daerah 

yang salah satunya melalui Belanja Langsung. 

E. Hipotesis 
 

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara, yang 

menjelaskan keterkaitan antar variabel-variabel yang digunakan. Hipotesis ini 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian 

ini.  Berdasarkan analisis studi pustaka dan penelitian terdahulu  

1. Diduga adanya pengaruh positif antara Dana Perimbangan terhadap 

 Belanja Langsung. 
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2.  Diduga adanya pengaruh positif antara Pajak Daerah terhadap Belanja  

  Langsung. 

��� = �� +  ���� + ���� + � 

Keterangan : 

X1    = Dana Perimbangan 

X   = Pajak Daerah 

��     =  Konstanta 

�� − ��    =  Koefisien regresi variabel independen 

E       = error 

H1 : ẞ < 0 

       H0 : ẞ > 0 

  Menerima H1       Menolak H0  

 Menolak H0       Menerima H1 

 

 

 

 

-t                                   0              +t                        t 
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