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BAB II  

KAJIAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Saputra (2012) penelitian mengenai “Pengaruh Dsentralisasi Fiskal 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Tujuan 

penelitian ini untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota berdasarkan provinsi di 

Indonesia kecuali DKI Jakarta pada tahun 2005 – 2008. Variable yang digunakan 

desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path analysis), yang 

dikembangkan sebagai model penelitian untuk mempelajari pengaruh secara 

langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal 

mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti 

semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, 

yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula 

kesejahteraan masyarakat, dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat, yang berarti bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal 

makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. 

Desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat tersebut telah cukup menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di
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Indonesia on the right track. Namun, hasil tersebut belum menunjukkan suatu hal 

yang memuaskan sebab desentralisasi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam periode empat 

tahun terakhir (2005-2008) era desentralisasi fiskal, rata-rata. Belanja modal tidak 

mencapai sepertiga dari keseluruhan pengeluaran daerah. Selain itu, banyak sekali 

APBD yang mengalami surplus terutama dalam empat tahun terakhir (2004-

2007), yang menandakan lemahnya perencanaan APBD. Serta secara 

makroekonomi, dapat dikarenakan oleh kondisi ekonomi global yaitu krisis 

keuangan global pada tahun 2007. 

Situngkir dkk (2014) penelitian mengenai “Pengaruh Desentralisasi Fiskal 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara”. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui untuk mengetahui implementasi desentralisasi fiskal, pengaruh 

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Utara, 

dan variabel yang di gunakan terdiri dari variabel investasi, variabel akumulasi 

modal manusia, dan variabel level awal pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini 

menggunakan model Regresi atas variabel kontrol & Regresi penuh. Variabel 

desentralisasi fiskal yang digunakan adalah indikator pengeluaran, indikator 

pendapatan, dan indikator otonomi.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

desentralisasi fiskal dengan indikator pengeluaran dan indikator pendapatan 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. 

Sedangkan indikator pendapatan apabila tidak memperhitungkan penerimaan 
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yang bersumber dari dana perimbangan, demikian juga dengan indikator otonomi 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sumatera Utara. 

Anita, Mohammad, & Hamzah (2014) penelitian mengenai “Pengaruh 

Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh”. Tujuan 

penelitian untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Aceh. Variabel yang di gunakan DBH, DAU, dan DAK. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data time series dan analisis 

menggunakan model persamaan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pertumbuhan 

ekonomi Aceh sesudah diterapkan kebijakan desentralisasi fiskal tumbuh sebesar 

0.129 % (persen) dibandingkan dengan sebelum diteraapkan kebijakan 

desentralisasi. Sesudah desentralisasi, apabila DBH, DAU dan DAK meningkat 1 

persen maka pertumbuhan ekonomi terjadi masing- masing meningkat sebesar 

0,149 persen, 0,0859 persen dan 0,52279 persen dengan nilai konstantannya 

adalah 3.3200832 yang artinya jika DBH, DAU dan DAK konstan maka 

pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3 %.  

Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan variabel dependen yaitu 

pertumbuhan ekonomi, dan variabel independen yaitu dari desentralisasi (PAD, 

DAU, DAK) dan Jumlah Penduduk dengan metode kausalitas Grangger dimana 

tidak hanya mencari pengaruh satu arah antara variabel tetapi juga mencari 

hubungan dua arah antar variabel. 
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Sedangkan untuk perbedaan dengan penilitan yang diambil oleh peneliti saat 

ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada Variabel, Lokasi 

dan Tahun. Dalam penelitian ini Peneliti mengambil varibel Dana Alokasi Umum 

(DAU), Pajak Daerah, dan Jumlah Penduduk. Tahun penelitian yang diambil yaitu 

pada tahun 2011-2017 dan untuk lokasi penelitian berada di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Desentralisasi Fiskal 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004,.desentralisasi diartikan sebagai penyerahan 

wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk 

mengatur.dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Menurut Ebel & Yilmaz (2002) ada tiga bentuk variasi desentralisasi yang 

di dalamnya ada kaitan dengan derajat kemandirian.pengambilan keputusan yang 

dilakukan di daerah, yaitu: 

1. Decontretation 

Merupakan pelimpahan kewewenangan dari agen-agen Pemerintah pusat 

yang ada di ibukota negara, pada agen-agen di daerah. 

2. Delegation 

Merupakan penunjukan oleh Pemerintah pusat pada pemerintah daerah 

untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan tanggung jawab pada 

pemerintah pusat. 
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3. Devolution 

Merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintah pusat, pada 

pemerintah daerah, dimana daerah juga diberi kewenangan dalam 

mengelolah penerimaan dan pengeluaran daerahnya. 

Mengingat prinsip money follow function dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, maka desentralisasi fiskal.di Indonesia merupakan bentuk.dari 

desentralisasi yang ketiga (devolution). 

Pernyataan Slinko (2002) memepertegas pengertian dari desentralisasi fiskal 

yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung.jawab dan fungsi) dari 

pemerintahpusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian 

otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran 

daerahnya sendiri. 

Menurut Mahi (2002) pada dasarnya bahwa kajian dalam pelaksanaan 

desentralisasi fiskal dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan 

expenditure assignment dan revenue assigment. Pendekatan expenditure 

assigment menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga menigkatkan peran lokal 

public goods. Sedangkan dalam pendekatan revenue assignment dijelaskan bahwa 

peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui alih sumber pembiayaan pusat 

kepada daerah, dalam bentuk membiayai fungsi yang didesentralisasikan. 

Menurut (Ebel & Yilmaz, 2002) dalam penerapan desentralisasi fiskal ada 

dua keuntungan yang dapat dicapai antara lain: 
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1. Efisiensi dan alokasi sumber-sumber ekonomi 

Desentralisasi akan meningkatkan,efisiensi karena pemerintah daerah 

mampu memperoleh.,informasi yang lebih baik (dibandingkan dengan 

pemerintah pusat) mengenai kebutuhan rakyat yang ada di daerahnya. Oleh 

karena itu, pengeluaran pemerintah daerah lebih mampu merefleksikan 

kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dibandingkan bila dilakukan oleh 

Pemerintah pusat. 

2. Persaingan antara pemerintah daerah 

Penyediaan barang publik yang dibiayai oleh pajak daerah akan 

mengakibatkan pemerintah daerah berkompetisi dalam menyediakan 

fasilitas publik yang lebih baik. Karena dalam sistem desentralisasi fiskal, 

warga negara menggunakan metode “vote by feet” dalam menentukan 

barang publik di wilayah mana yang akan dimanfaatkan. 

2. Indikator Desentralisasi Fiskal 

Menururt Ebel & Yilmaz (2002) terdapat variasi untuk mengukur indikator 

desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-

sama menggunakan variabel pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang 

menjadi pembeda adalah variabel ukuran (size variabels) yang digunakan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu. Ada tiga size variabels yang umum digunakan,.yaitu: 

jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP.  
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2.1 Pengeluaran Pemerintah 

Pada tahun 2001 diterapkannya otonomi daerah yang mengakibatkan 

pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah yang awalnya 

adalah manifestasi.dari pemerintah pusat dan bertindak atas perintah dari pusat, 

dengan diberlakukannya otonomi daerah.berubah menjadi sebuah.pemerintahan 

yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab otonom untuk mengatur 

wilayahnya (berdasarkan kebutuhan wilayah), dalam koridor hukum yang telah 

ditentukan. 

Dengan sistem otonomi daerah tiap wilayah kabupaten/kota dapat 

menyediakan berbagai.pelayanan publik.yang beragam,.sesuai dengan kebutuhan 

daerahnya. Pembagian.kewenangan antara pusat dan daerah haruslah berdasarkan 

pada prinsip efisiensi, agar sistem otonomi ini dapat berjalan dengan optimal 

(Suparmoko, 2002).  

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, wewenang pemerintah pusat meliputi enam 

bidang, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 

fiskal nasional, dan agama. Sementara wewenang pemerintah daerah adalah: (1) 

perencanaan dan pengendalian pembangunan, (2) perencanaan, pemanfaatan dan 

pengawasan tata ruang, (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, (4) penyediaan sarana dan prasarana umum, (5) penanganan bidang 

kesehatan, (6) penyelenggaraan pendidikan, (7) penanggulangan masalah sosial, 

(8) pelayanan bidang ketenagakerjaan, (9) fasilitas pengembangan koperasi serta 

usaha kecil dan menengah, (10) pengendalian lingkungan hidup, (11) pelayanan 
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pertanahan, (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (13) pelayanan 

administrasi umum pemerintahan, (14) pelayanan administrasi penanaman modal, 

(15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, (16) urusan wajib lainnya yang 

telah diamanatkan oleh perundang-undangan. 

Pengeluaran pemerintah harus dilakukan guna membiayai berbagai aktifitas 

dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya (Muluk, 2010), Menurut 

(Mangkoesoebroto, 2001) ada 3 fungsi pemerintahan, yaitu: 

1. Fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi 

(barang publik, barang swasta, barang campuran) dilaksanakan secara 

efisien; 

2. Fungsi distribusi, yaitu untuk mewujudkan distribusi pendapatan atau 

kekayaan yang merata; 

3. Fungsi stabilitas, yaitu untuk menjaga kestabilan kondisi 

perekonomian, karena perekonomian yang diserahkan kepada pasar 

akan rentan terhadap goncangan (inflasi dan deflasi). 

Menurut Suparmoko (2002), pengeluaran pemerintah dapat dibedakan 

menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) exhaustive yaitu pengeluaran yang 

bertujuan untuk mengalihkan sector-sektor.produksi dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah (berupa pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang 

langsung dapat dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain); (2) transfer 

payment  yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk memindahkan daya beli dari 

unit ekonimi yang satu ke unit ekonomi yang lain, dan menyerahkan keputusan 
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penggunaan daya beli tersebut pada unit terakhir (dapat berupa pemindahan daya 

beli pada individu untuk kepentingan sosial, pada perusahaan sebagai subsidi 

maupun sebagai dana hibah bagi pemerintah)  

2.2 Penerimaan Daerah 

Dalam mengalokasikan pembelajaan atas sumber-sumber penerimaannya 

yang terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk 

menentukan besaran dan sector apa saja yang akan dibelanjakan (kecuali transfer 

DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus). Menurut UU No. 25 Tahun 1999 

dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 

Daerah, maka sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan (Nurcholis, 2005). 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Erlangga A. Landiyanto (2005), ciri utama suatu daerah mampu 

melaksanakan suatu otonomi adalah  (1) kemampuan keuangan daerah, yang 

berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali 

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri 

untuk mengelola pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus 

minimalkan , oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi 

sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pertimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

PAD mencerminkan local taxing power yang cukup sebagai necessary 

condition untuk terwujudnya otonomi daerah yang luas dan merata. Jadi 
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keinginan daerah untuk meningakatkan penerimaan dari pajak dan retribusi adalah 

legal dengan tetap memenuhi prinsip keuangan negara (perpajakan) agar pajak 

dan retribusi daerah tidak distortif dan menyebabkan inefisiensi ekonomi 

(Simanjuntak, 2005).  

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 

yang sah. Lain-lain PAD yang sah.dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntunga selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan atau.pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan,aspek pendapatan yang paling utama 

dalam PAD karena nilai dan.proporsinya yang cukup dominan. 

2. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan merupakan hasil dari kebijakan pemerintah pusat di 

bidang desentralisasi fiskal demi.keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, 

yang terdiri dari,Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK). 

a. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan 

antara.pusat dan daerah di bidang,desentralisasi fiskal. Melalui UU No. 32 

Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH), dibagi 

menjadi dua, yaitu: 
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• Dana Bagi Hasil Pajak 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal (11) disebutkan bahwa bagian daerah 

dari bagi hasil pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan 

(PPh) perorangan dalam negeri. 

• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, SDA yang dibagihasilkan adalah 

minyak bumi, gas alam, panas bumi, pertambangan umum (seperti batu 

bara, nikel, emas, dsb), hasil hutan dan hasil perikanan. Bagi hasil dilakukan 

antara pusat dengan daerah dimana SDA itu berada. Jadi, jadi daerah yang 

tidak memiliki SDA atau yang tidak berada dalam satu propinsi dengan 

daerah kaya, pada dasarnya tidak akan memperoleh bagian (Simanjuntak, 

2005). 

b. Dana Alokasi Umum.(DAU) 

Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka 

pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan public diantara pemerintah 

daerah di Indonesia. Secara implisit, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk 

menetralkan dampak peningkatan ketimpangan antar daerah sebagai akibat 

bagi hasil pajak dan SDA yang tidak merata. Dana Alokasi Umum untuk 

satu wilayah dialokasikan atas dasar celah fiskal (fiscal gap) dan alokasi 

dasar (Simanjuntak, 2005). 
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c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang berasal dari 

APBN (Nurcholis, 2005). Kriteria umum Dana Alokasi Khusus adalah 

pembiayaan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan 

formula Dana Alokasi Khusus, dan kebutuhan yang merupakan komitmen 

atau prioritas nasional di daerah, dimana sumbernya dinyatakan secara 

spesifik. Dana Alokasi Khusus dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua 

bentuk pelayanan daerah bias dituangkan dalam bentuk formula dan 

variable-variabelnya sebagaimana halnya Dana Alokasi Khusus.  

d. Pendapatan Lain – lain  

Pendapatan laini- lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan 

dana darurat (Nurcholis, 2005). Hibah kepada daerah, yang bersumber dari 

luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah 

mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk 

keperluan.mendesak (bencana nasional dan atau,peristiwa luar  biasa)  

yang  tidak .dapat  diatasi  oleh  daerah  dengan menggunakan sumber 

APBD.  

Fungsi stabilitas yaitu untuk menjaga kestabilan kondisi 

perekonomian, karena perekonomian yang diserahkan kepada pasar akan 

rentan terhadap goncangan (inflasi dan deflasi). 

Menurut Suparmoko (2002) pengeluaran pemerintah dapat dibedakan 

menjadi dua berdasarkan tujuannya, yaitu: (1) exhaustive, yaitu pengeluaran 



22 
 

 
 

yang bertujuan untuk mengalihkan sector-sektor produksi dari sektor swasta 

ke sektor pemerintah (berupa pembelian barang dan jasa dalam 

perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun untuk 

menghasilkan barang lain); (2) transfer payment, yaitu pengeluaran yang 

bertujuan untuk memindahkan daya beli dari unit ekonimi yang satu ke unit 

ekonomi yang lain, dan menyerahkan keputusan penggunaan daya beli 

tersebut pada unit terakhir (dapat berupa pemindahan daya beli pada 

individu untuk kepentingan sosial, pada perusahaan sebagai subsidi, 

maupun pada pemerintah sebagai hibah/grants). 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi sudah menjadi salah satu target dari setiap negara di 

Dunia untuk meningkatkan perekonomian negaranya masing-masing. 

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling penting dalam 

keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. Pertumbuhan 

ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar 

hidup (standar of living) penduduk yang jumlahnya terus meningkat setiap 

tahunnya. 

“Economic Development is Growth Plus Change” yang berarti 

pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh 

perubahan-perubahan dalam struktur dan corak (Sukirno, 2008). Simon Kuznets 

dalam Sukirno, mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu bentuk 

peningkatan bagi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang 
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dibutuhksn oleh penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh 

kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan 

(Sukirno, 2010). 

Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makro ekonomi 

dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan 

jasa akan meningkat dari satu,.periode ke periode lainnya. Kemampuan yang 

meningkat ini disebabkan,oleh factor-faktor produksi yang selalu meningkat baik 

jumlah maupun kualitasnya. Tenaga kerja bertambah.sebagai akibat 

perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah 

keterampilan mereka. 

Menurut Tarigan (2004) secara khusus menjelaskan pengertian 

pertumbuhan ekonomi wilayah (daerah) sebagai pertambahan pendapatan 

masyarakat yang terjadi di,wilayah tersebut, yaitu kenaikan.seluruh nilai tambah 

(value added) yang terjadi di wilayah (daerah) tersebut. Pertambahan pendapatan 

ini diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan). 

Dalam teori Neo-Klasik menerangkan bahwa, pertumbuhan ekonomi 

bergantung pada pertambahan tersedianya faktor produksi seperti jumlah 

penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal disertai dengan kemajuan faktor 

teknologi. Secara grafik hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Sumber: Sadono Sukirno, 2007 

Gambar 2.1 Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai pertambahan 

𝑘0𝑘1 = 𝑘1𝑘2  , tetapi pertambahan tersebut tidak berarti kenaikan pendapatan 

perkapita sama besarnya, yaitu kenaikan 𝑘0ke𝑘1 menyebabkan pendapatan per 

kapita dari 𝑦0 menjadi 𝑦1. Sehingga walaupun 𝑘0𝑘1 = 𝑘1𝑘2 pertambahan 𝑦0𝑦1 

lebih besar dari 𝑦1𝑦2.  

Kurva y = f(k) menggambarkan hubungan positif antara tingkat 

pertumbuhan ekonomi (pendapatan per kapita) dengah nilai stok modal. Keadaan 

ini menunjukkan dimana pendapatan per kapita adalah stok modal perkapita yaitu 

jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilai stok 

modal di suatu negara maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari satu periode ke periode 

dilihat dari pendapatan per kapita. Sedangkan pertambahan pendapatan 

y = f(k) 
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perkapitadari satu tahun ke tahun lainnya mengukur perkembangan taraf 

kesejahteraan masyarakat yang dicapai. 

Ukuran yang selalu digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi 

adalah,Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB adalah nilai barang dan 

jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu dengan 

menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan penduduk di 

negara-negara lain (Sukirno, 2004). 

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa 

(Michael. P Todaro 2003), Ketiga faktor tersebut adalah: 

a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru 

yang ditanamkan pada tanh , peralatan fisik, dan modal atau sumber 

daya manusia; 

b. Pertumbuhan penduduk, yang akan meningkatkan jumlah angkatan 

kerja; 

c. Kemajuan teknologi. 

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Sukirno (2008), Produk Domestik Regional Bruto merupakan tolak ukur 

utama dalam melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu negara. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir 

yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu 

periode (Sasana, 2009). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah 

mengelola sumber saya alam yang dimilikinya. Dalam pertumbuhan ekonomi juga 
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terdapat cara mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam tahun 

tersebut, sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑡 =  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 

Keterangan: 

1. t  = tahun sekarang 

2. 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡            = pertumbuhan tahun sekarang 

3. 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 = pertumbuhan tahun sebelumnya 

Menurut Todaro (dikuti dari Ravi Dwi W, 2010) sampai akhir tahun 1960, 

cara terbaik untuk mengejar ketertinggalan ekonomi adalah dengan meningkatkan 

laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melebihi tingkat 

pertumbuhan penduduk. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi 

Anita, Mohamad, Said (2014), Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut 

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatanAPBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 21). DAU 

dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan dalam negeri yang ditetapkan 

dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu 

yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan 



27 
 

 
 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU 

ditetapkan sesuai Undang-undang. 

2. Hubungan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Ayuningtyas dalam Reggie dkk (2017)menyatakan bahwa kewenangan 

dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan 

segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah 

berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan 

pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan 

retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan 

peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan 

daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah. 

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

3. Hubungan Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi 

Robert Sollow dan Trevor Swan dalam Boediono (1999) menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tergantung pada penyedia faktor yang berupa penduduk, 

tenaga kerja, dan akumulasi modal. 

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang 

berdomisili di Wilayah geografis selama 6 bulan atau lebuh, dan mereka yang 
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berdomisili kurang dari 6 bulan akan tetapi bertujuan untuk menetap di wilayah 

tersebut dalam kurung waktu satu tahun. Kebijakan tentang penduduk menyatakan 

bahwa jumlah penduduk yang tinggi bukan penyebab utamanya timbulnya 

masalah seperti pengangguran, namun penduduk menjadi faktor yang 

memperburuk masalah tersebut tersebut, sehinggga harus bersamaan dengan 

kebijakan lain atau faktor lain untuk memperbaiki masalah tersebut (Heru Santosa 

2005).  

Ira setiati (1996), menyatakan bahwa jumlah penduduk berpebgaruh secara 

statistic terhadap output riil dalam hal ini PDRB mneurut konstan dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini dengan jumlah penduduk 

yang tinggi, maka mampu menambah pendapatan regional daerah dengan kualitas 

yang baik maupun keahlian penduduk dapat ditingkatkan, serta tingkat produksi 

bisa ditanggung penduduk yang berkerja secara efektif.  

D. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah berjalan sejak 

tahun 2001 melalui UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang 

mengatur tentang perimbangan wewenang dan perimbangan otoritas keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direvisi menjadi 

UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.  

Variabel yang akan diteliti adalah pertama, pertumbuhan ekonomi yang 

nilainya diambil sesuai dengan penelitian (Woller & Phillips, 2013). Variabel-

variabel Independen yang diambil adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
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Umum, Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk yang ditentukan dan disesuaikan 

dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. 

Secara sistematis hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan 

ekonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Bagan Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Gambar 2.2 kerangka Pemikiran Teoritis 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan hasil yang sifatnya sementara, hipotesis ini akan diuji 

kebenarannya dengan menggunakan data yang telah ada, sehingga hasil yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai masukan pemerintah daerah dalam 

menentukan kebijakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang 

dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah.  

Pajak Daerah 

Dana Aloksi Umum 

(DAU) 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 

Jumlah  Penduduk 
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Berdasarkan urain pada landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka 

pemikiran, penelitian yang akan menggunakan sebuah hipotesis sebagai pedoman, 

yakni memberikan dugaan sementara atau pendapat sementara (hipotesis) yang 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan dengan menghubungkan varibel dependen 

dan independen yang sudah ditentukan. Maka hipotesis yang dibuat pada 

penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:  

“Diduga Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak Daerah, dan Jumlah Penduduk 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

periodez2011–2017 


