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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002), 

menghubungkan desentralisasi fiskal dan kontribusinya terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi, namun mereka tidak menunjukkan 

bagaimana desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penyelidikan kontribusi desentralisasi fiskal secara lebih menyeluruh, 

diperlukan untuk membangun indikator desentralisasi yang akurat yang 

mencerminkan politik dan proses kelembagaan yang menugaskan otoritas 

untuk menaikkan pajak dan melaksanakan belanja publik.  

Davoodi dan Zou (1998), melakukan studi dengan tema serupa 

menggunakan data panel dari 46 negara berkembang pada tahun 1970-1989, 

menyatakan bahwa negara maju rata-rata lebih terdesentralisasi daripada 

negara berkembang, dan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan PDB per 

kapita lebih tinggi 2% vs 1,6%. Tetapi berdasarkan hasil tes sampel tingkat 

signifikansinya 10%, jelas menolak hipotesis hubungan positif antara 

desentralisasi fiskal dan pertumbuhan. Sehingga, disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi 

untuk negara berkembang dan dunia, dan tidak ada pengaruh untuk negara 

maju.  

Roubini dan Sachs (1989), menganalisis mengenai Politik dan 

Ekonomi yang menjadi penentu dari defisit anggaran yang terjadi di negara-

negara demokrasi industri (OECD). Hasil penelitian mereka secara singkat 

menyatakan bahwa kebijakan fiskal cukup memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan/perlambatan perekonomian yang terjadi di OECD selama 1960-

73. Hal ini dapat diketahui dari kalimat yang menyatkan bahwa selama 1960-

73, sebagian besar ekonomi OECD mengalami penurunan atau rasio utang 
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PDB yang sangat meningkat. Dengan perlambatan pertumbuhan dan dengan 

meningkatnya pengangguran, rasio pengeluaran pemerintah untuk PDB 

meningkat secara nyata dan melampaui ekspektasi, produksi defisit anggaran 

yang signifikan, dan rasio utang yang meningkat tajam terhadap PDB di 

beberapa negara Indonesia. Proses ini sangat diperburuk oleh peningkatan 

tajam suku bunga riil setelah 1979. Selain itu diduga terdapat masalah 

manajemen anggaran dengan koalisi pemerintah.  

Bose, dkk (2007), menghubungkan kebijakan publik dengan 

pertumbuhan ekonomi, yang pada awalnya menyatakan tidak percaya bahwa 

kebijakan publik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara 

berkembang. Mereka menyatakan bahwa penelitian tersebut memberikan dua 

hasil. Pertama, pangsa belanja modal pemerintah dalam PDB adalah positif 

dan secara signifikan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi 

pengeluaran saat ini tidak signifikan. Kedua, pada tingkat terpilah, investasi 

pemerintah dalam pendidikan dan total pengeluaran dalam pendidikan adalah 

satu-satunya pengeluaran yang secara signifikan terkait dengan pertumbuhan 

setelah kendala anggaran dan variabel dipertimbangkan untuk dihilangkan.  

Jin, dkk (1999), dalam analisisnya mengenai desentralisasi dan insentif 

fiskal dalam hubungan pusat-provinsi selama reformasi China, menyatakan 

bahwa ditemukan adanya korelasi kuat antara pengumpulan pendapatan 

pemerintah daerah dan pengeluaran pemerintah lokal. Lebih lanjut, bahwa 

sistem kontrak fiskal China memberikan insentif fiskal yang kuat kepada 

pemerintah daerah (marjinal) dan pada saat yang sama meningkatkan 

distribusi horizontal lintas provinsi dalam pembelanjaan anggaran. Mereka 

juga menemukan bahwa insentif fiskal yang lebih kuat diukur dalam tingkat 

retensi pendapatan marjinal yang lebih tinggi menyiratkan pembangunan yang 

lebih cepat dari perusahaan bukan milik negara (non BUMN) dan lebih 

banyak reformasi di perusahaan milik negara.  

Devarajan, dkk (1996), mengidentifikasi mengenai hubungan antara 

tingkat pengeluaran publik yang dalam hal ini adalah prioritas belanja 
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pemerintah dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian 

mereka menunjukkan bahwa peningkatan dari bagian pengeluaran saat ini 

secara statistik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan. Sebaliknya, hubungan antara komponen modal pengeluaran 

publik dan pertumbuhan per kapita negatif. Jadi, pengeluaran yang tampaknya 

produktif, jika digunakan secara berlebihan, bisa menjadi tidak produktif. 

Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah negara-negara berkembang telah 

salah alokasi pengeluaran publik dalam mendukung pengeluaran modal 

dengan mengorbankan pengeluaran saat ini.  

 

B. Kajian Pustaka Dan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

Pengertian PDRB menurut Bank Indonesia (2018), merupakan jumlah 

nilai tambah atau nilai produksi (output) dikurangi biaya antara yang 

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi pada suatu daerah. Pasomba (2015), menjelaskan bahwa nilai 

tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah, 

gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak 

langsung neto. Jadi, dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-

masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, 

akan diperoleh PDRB. Dalam mendapatkannya yaitu nilai tambah dari 

masing-masing sektor dibandingkan dengan jumlah PDRB dan dinyatakan 

dalam persentase. Dengan melihat angka persentase setiap sektor tersebut, 

selain dapat diketahui sumbangan atau kontribusi masing-masing sektor, 

sekaligus juga dapat dilihat struktur perekonomian daerah yang bersangkutan. 

Dalam Metadata (2018) yang menjelaskan mengenai PDRB, Bank 

Indonesia juga menyatakan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan 

sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. 
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Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang 

dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu 

tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan 

ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Dalam menghitung 

pertumbuhan ekonomi riil, terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh 

perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi menurut 

harga berlaku (current price) sehingga terbentuk harga agregat ekonomi 

menurut harga konstan (constant price). (Dumairy, 1997 dalam Syaparuddin, 

2015). 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan atau produksi 

nasional dalam satu negara dari tahun ke tahun. (M. Idrak dkk, dalam 

Ekonomi: Hafalan luar kepala, 2012: 71). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (secara nasional) menurut Adam Smith, 

yang tertulis dalam bukunya an Inquiry Into the Principle and causes of the 

Wealth of nations, adalah pertumbuhan Gross Domestic Product atau Produk 

Domestik Bruto (PDB), yang dipengaruhi oleh Sumber Daya Alam (SDA) 

yang tersedia, jumlah penduduk, dan jumlah persediaan barang-barang modal. 

Pengaruh dari berbagai faktor tersebut mengakibatkan perkembangan 

perekonomian di setiap negara pada umunya dan di setiap daerah pada 

khususnya mengalami perbedaan.  

Adam Smith merupakan salah satu ekonom klasik (Adam Smith, 

David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill). Para ekonom 

klasik tersebut juga menyatakan adanya pengaruh dari tingkat teknologi yang 

digunakan. Sedangkan pemikir neo klasik, mengemukakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpokok pada efek investasi dan penambahan jumlah 

tenaga kerja terhadap pertumbuhan output serta proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. (Tambunan, 2001 dalam 

Syaparuddin, 2015).  

Teori pertumbuhan ekonomi modern Evsey Domar dan Sir Roy F. 

Harrod yang dikembangkan oleh Keynes, yaitu: 
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a. Perekonomian dalam keadaan pekerja penuh (full employment) dan 

barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh dan 

menyeluruh. 

b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, sektor perusahaan dan rumah tangga, 

yang berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. 

c. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. 

d. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (Marginal Propensity to 

Save=MPS). 

Dalam teori Harrod-Domar disebutkan bahwa, untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi-investasi yang baru sebagai stok 

tambahan modal, sehingga kecenderungan untuk menabung dan 

menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya akan semakin 

mempercepat pula perekonomian untuk tumbuh. 

Teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, yang mana hampir sama 

dengan teori Harrod-Domar, teori tersebut berlandaskan asumsi: 

a. Tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P 

pertahun. 

b. Adanya fungsi produksi Q=f(K, L) yang berlaku setiap periode. 

c. Adanya kecenderungan menabung (prospensity to save) bagi masyarakat 

yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Bila S naik 

Q juga akan naik, dan begitu juga sebaliknya. 

d. Semua tabungan masyarakat di investasikan S=I=∆K. Sesuai dengan 

anggapan tentang kecenderungan menabung, maka dari output disisakan 

sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di investasikan, sehingga 

terjadilah penambahan stok kapital. 

Berdasarkan teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh ekonom klasik 

hingga Solow-Swan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah keadaan tenaga kerja, 

adanya penambahan stok barang-barang modal (capital stock), keadaan SDA, 

dan juga tingkat teknologi yang digunakan. Selain itu, sesuai dengan 

pernyataan Adam Smith bahwa produk domestik bruto dapat mempengaruhi 
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pertumbuhan, maka dalam penelitian ini digunakan variabel produk domestik 

bruto regional (PDRB) sebagai tolak ukur untuk menggambarkan 

pertumbuhan ekonomi daerah yang terjadi pada objek penelitian yang 

digunakan, yaitu mencakup wilayah Gerbangkertasusila. 

 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan sebuah 

daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan 

pengeluran daerah selama satu tahun. Tujuan diadakannya APBD untuk 

mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan yang direncanakan supaya 

dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu untuk mencipatakan 

pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. (M. Idrak dkk, dalam 

Ekonomi: Hafalan luar kepala, 2012: 89).  

Pengertian APBD dalam (Werimon, 2005), adalah suatu rencana 

keuangan daerah yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Dengan kata lain APBD merupakan rencana kerja 

Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (Rp) dalam masa 1 (satu) tahun. Dalam 

konteks ini yang dimaksud dengan keuangan daerah seperti yang tercantum 

dalam PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 

ayat (1), adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah 

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. (PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah pasal 1 ayat (2)). 

Sedangkan pengertian dalam PP No.12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan mengenai 

struktur APBD, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang 
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merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar 

kembali oleh daerah. Pendapatan daerah harus mampu menjamin ketersediaan 

dana yang cukup sampai akhir tahun agar semua program dan kegiatan dapat 

berjalan dengan semestinya.  

Menurut sumbernya, terdapat dua macam pendapatan di dalam struktur 

APBD, yakni pendapatan yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri 

dalam memperoleh pendapatan, yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dan pendapatan yang berasal dari alokasi dana pemerintah pusat 

berupa dana perimbangan yang terdiri dari, Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah. 

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban 

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh Daerah. (PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah pasal 28 ayat (2)). Belanja Daerah ditekankan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan publik serta upaya pemenuhan kebutuhan 

dasar sarana dan prasarana pelayanan publik, dengan mengupayakan 

peningkatan porsi belanja pembangunan (belanja modal) dan melakukan 

efisiensi pada belanja aparatur (operasional).  

Belanja pembangunan sendiri merupakan bentuk dari pengeluaran-

pengeluaran pemerintah yang non konsumtif atau bersifat investasi (proyek-

proyek) baik berbentuk proyek fisik (pembangunan infrastruktur) maupun non 

fisik (peningkatan kualitas SDM), yang manfaatnya cenderung melebihi satu 

tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan 

selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan 

pemeliharaannya. Sedangkan belanja aparatur adalah pengeluaran yang 

manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau 

kekayaan bagi daerah. Belanja rutin ditujukan terutama untuk menggerakkan 

roda pemerintahan sehari-hari.  
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Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

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

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Perlunya penerimaan untuk dibayar kembali dikarenakan penerimaan 

pembiayaan ini mencakup (pasal 70): Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan 

kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai 

ketentuan perundangan.  

Sedangkan pengeluaran yang akan diterima kembali oleh daerah 

berasal dari berbagai sumber, yang meliputi pembentukan dana cadangan, 

penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, 

dan pemberian pinjaman daerah. Jika dalam hal APBD diperkirakan defisit, 

penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit tersebut. Sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus 

APBD. 

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah 

khususnya dalam hal pelaksanaan desentralisasi di bidang keuangan 

(Desentralisasi Fiskal) adalah adanya penyusunan anggaran daerah. Selain 

dijadikan sebagai titik tolak dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang 

berhubungan dengan keuangan juga dikarenakan anggaran daerah ini sejatinya 

uang rakyat yang dititipkan kepada daerah untuk dikelola guna memenuhi 

kebutuhan pelayanan publik, yang berarti menyangkut hajat hidup orang 

banyak. (Werimon, 2005). APBD merupakan instrumen untuk mengatur 

pengeluaran dan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan 

menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. (Anggreni, 

2013). 
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3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan 

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

Apabila melihat pada teori Keynes, menyatakan bahwa APBD 

merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan 

APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan 

sasaran makro ekonomi daerah di arahkan untuk mengatasi berbagai kendala 

dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan 

agenda masyarakat yang sejahtera mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD 

difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan dan belanja 

daerah bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. 

(Anggreni, 2013).  

Jika dipilah secara lebih terperinci baik dari sisi pendapatan maupun 

pengeluaran pemerintah masing-masing berkontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi. PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional 

tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. 

(Rustiono, 2008). Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan 

belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Adanya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memicu dan memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenaikan 

PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-

sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan 

perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. (Setiyawati dan Hamzah, 

2007).  

Jika PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 

kemungkinan kuat Dana Perimbangan juga berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, karena pada umumnya nilai Dana Perimbangan lebih 

besar dibandingkan kontribusi PAD. Sedangkan jika dilihat dari sisi belanja, 

maka belanja pembangunan/modal diindikasikan memiliki kontribusi lebih 

besar dalam pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan juga 

mengurangi pengangguran dibandingkan belanja rutin. Hal ini dikarenakan 
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anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana 

prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun 

untuk fasilitas publik. Selain itu belanja modal juga dapat digunakan untuk 

pembangunan sektor-sektor produktif di daerah. (Syaparuddin, 2015). 

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya pengaturan 

mengenai hubungan antara pusat dengan daerah, sehingga kebutuhan 

pengeluaran yang menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-

sumber penerimaan yang ada oleh daerah. Prosesnya dapat melalui 

mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan 

pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka 

desentralisasi. (Syaparuddin, 2015). Selain itu diperlukan pula anggaran yang 

berimbang. Dalam mempertahankan keadaan anggaran yang berimbang, pada 

dasarnya setiap pengeluaran harus ada pengganti (sebagai penerimaan). 

Sebagai misal apabila pengeluaran pemerintah terjadi perubahan, maka 

sebagai pengganti pemerintah harus juga dapat merubah besarnya pajak. (Dwi 

Eko Waluyo, dalam Ekonomi Makro Edisi Revisi, 2006: 54). 

Sebagai sebuah negara yang sistem ekonominya masih tergantung 

pada pembiayaan sektor publik, diharapkan bahwa desentralisai di Indonesia 

bisa meningkatkan kemakmuran rakyat secara signifikan, namun pada 

kenyataannya hal ini belum banyak terpenuhi. Sehingga hal ini menjelaskan 

bahwa akar penyebabnya adalah belum efektifnya anggaran publik dalam 

meningkatkan ataupun mendorong kemakmuran di daerah. Padahal 

seharusnya proses demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia merupakan 

sebuah proses yang membanggakan, dilihat sebagai kegiatan yang beradab 

dan luhur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bukan semata-mata 

hanya merupakan kegiatan oportunis untuk kepentingan diri sendiri dan 

golongan. (Kumorotomo, 2010). Seperti halnya yang pernah dikatakan oleh 

Adam Smith bahwa bangsa yang besar tak pernah jatuh miskin karena ulah 

swasta, tetapi kadang-kadang negara bisa ambruk karena pemborosan umum 
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dan kesalahan kebijakan. (Mark Skousen, dalam Sang Maestro Sejarah 

Pemikiran Ekonomi, 2001: 41). 

 

4. Kinerja Pembangunan Daerah  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kinerja adalah apa 

yang dicapai atau prestasi kerja yang terlihat. Kinerja dapat diartikan sebagai 

suatu ukuran perbandingan, baik buruknya aktivitas organisasi melalui hasil-

hasil yang dicapai (output) sesuai dengan perencanaan atau tujuan organisasi. 

Istilah kinerja digunakan untuk mengukur hasil yang telah dicapai sehubungan 

dengan kegiatan atau aktivitas perusahaan/organisasi, apakah kinerjanya telah 

baik atau perlu adanya evaluasi-evaluasi kebelakang mengenai hasil yang 

dicapai. (Sofyan, 2013). Indikator kinerja merupakan uraian ringkas 

menggunakan ukuran kuantitatif/kualitatif yang akan mengindikasikan suatu 

sasaran/tujuan yang telah disepakati/ditetapkan.  

Arti Pembangunan adalah suatu proses multidimensional, mencangkup 

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan 

institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. (M. 

Idrak dkk, dalam Ekonomi: Hafalan luar kepala, 2012: 78). Sedangkan 

Pembangunan Ekonomi adalah proses peningkatan PDB (Produk Domestik 

Bruto), sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara 

melalui pertumbuhan ekonomi. (M. Idrak dkk, dalam Ekonomi: Hafalan luar 

kepala, 2012: 71).  

Primadona, dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan 

Penduduk Terhadap PDRB dan Angkatan Kerja di Kota Payakumbuh, 

menyatakan bahwa pembangunan yang bercirikan pada tingginya angka 

pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya 

yang dimiliki. Sumber daya yang diperlukan sebagai faktor produksi utama, 

yaitu sumber daya alam, tenaga kerja dan modal. Malthus menyatakan bahwa 

proses pembangunan adalah suatu proses naik-turunnya aktivitas ekonomi 

lebih daripada sekedar lancar-tidaknya aktivitas ekonomi.  
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Kinerja pembangunan daerah adalah hasil evaluasi untuk mengukur 

atau memastikan bahwa pengelolaan dana publik sesuai dengan konsep value 

for money, atau telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Pembangunan 

daerah pada dasarnya adalah untuk tiga tujuan, yaitu pertumbuhan (growth), 

pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability). Isi dari sebuah 

pembangunan adalah harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat 

atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan 

keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-

kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu 

kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual. (M. 

Idrak dkk, dalam Ekonomi: Hafalan luar kepala, 2012: 79). 

Secara umum, pembangunan ekonomi dapat dicapai dengan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan suatu negara sebagian 

bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan 

sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. (Jhingan, 2004: 97) dalam artikel 

Primadona. Indikator kesejahteraan secara umum meliputi tingkat pendapatan, 

tingkat konsumsi atau pengeluaran, keadaan dan fasilitas tempat tinggal, 

kesehatan, pendidikan, dan transportasi.  

Keberhasilan pembangunan ekonomi juga didukung oleh 

pembangunan manusia, yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), yaitu suatu ukuran komposit yang menjelaskan bagaimana penduduk 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dihitung dengan mencakup tiga komponen, yaitu: Umur panjang dan hidup 

sehat (A Long and healthy life), Pengetahuan (Knowledge), dan Standar hidup 

layak (A Decent standart of living). (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 

2018: 68). Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu 

dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang 

berlangsung di daerah-daerah adalah benar-benar dengan potensi dan prioritas 

daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan 
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satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan 

didalam mewujudkan tujuan nasional. (Oktari, 2017). 

 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Pembiayaan publik di Indonesia telah menerapkan sistem 

terdesentralisasi yang menempatkan Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak 

alokasi anggaran pemerintah yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi 

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Kumorotomo, 2010). Dalam pasal 

33 tahun 2004, terdapat amanat yang disampaikan mengenai desentralisasi 

fiskal. Isinya adalah bahwa setiap penyerahan pelimpahan, dan penugasan 

urusan pemerintah kepada daerah (expenditure assignment) harus diikuti 

dengan pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal pendanaannya 

(revenue assignment). Artinya jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka 

uang untuk mengelola kewenangan itu harus dilimpahkan kepada daerah. (M. 

Idrak dkk, dalam Ekonomi: Hafalan luar kepala, 2012: 97). Hal tersebut 

merupakan konsep dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dikenal sebagai 

money follows function. Hal yang harus diperhatikan dalam rangka 

menerapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal adalah mengoptimalkan 

sumber-sumber pendapatan dan hibah karena mempunyai peranan yang sangat 

penting dan strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk 

membiayai belanja maupun mengendalikan anggaran. (M. Idrak dkk, dalam 

Ekonomi: Hafalan luar kepala, 2012: 91).  

Mengingat kepentingan APBD ini berkaitan dengan hajat hidup orang 

banyak karena kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, 

maka apabila kualitas pengelolaannya rendah (dalam hal ini adalah Kinerja 

Keuangan Daerah), maka dalam hal pemenuhan kebutuhan publik menjadi 

kurang optimal, apalagi jika terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti 

adanya tindak korupsi dan manipulasi. Padahal, dalam penganggaran kinerja 

pengalokasian belanja sendiri sudah didasarkan pada kebutuhan daerah 

(kebutuhan masyarakat), yang dituangkan dalam bentuk arah dan kebijakan 
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umum (AKU), strategi, dan prioritas daerah. Dapat dikatakan bahwa 

pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja-belanja merupakan hasil tawar-

menawar (bargaining) dan kompromi antara Pemda dan DPRD. (Werimon, 

2005). 

Belum efektifnya kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi berbagai 

permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan ekonomi seperti 

kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah bukti bahwa dalam 

pengelolaan pendapatan masih terjadi kesenjangan pengalokasian sektor-

sektor yang memberikan kontribusi pada pembangunan, sehingga hasil 

pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan kemakmuran 

yang merata. Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan dan mengelola 

pendapatannya sendiri, maka akan terjadi peningkatan pada berbagai potensi 

di masing-masing sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan 

begitu maka daerah akan dapat menekan tingkat pengangguran di daerahnya 

dan juga mengurangi jumlah kemiskinan yang ada. Pengelolaan alokasi 

anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan, sangat 

diperlukan dalam mengoptimalkan dan mengelola PAD yang berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi yang juga berimbas pada penekanan tingkat 

pengangguran dan mengurangi kemiskinan. (Setiyawati dan Hamzah, 2007). 

Guna pencapaian tujuan yang selaras dengan perencanaan/dengan hasil 

yang diinginkan, pembangunan ekonomi daerah hendaknya berpedoman pada 

Trilogi Pembangunan Ekonomi di Indonesia, yang meliputi pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. (M. Idrak dkk, 

dalam Ekonomi: Hafalan luar kepala, 2012: 83). Apabila hal tersebut tidak 

dapat dicapai secara maksimal, maka yang akan terjadi adalah krisis ekonomi. 

Hal tersebut diakibatkan oleh tidak meratanya pembangunan antar daerah 

sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan, munculnya 

gejala disintegrasi bangsa, terjadi banyak konflik sosial, melemahnya 
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penegakan hukum dan HAM, dan kesejahteraan rakyat berkurang. (M. Idrak 

dkk, dalam Ekonomi: Hafalan luar kepala, 2012: 84). 

Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan 

daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah 

melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah untuk 

membiayai belanja daerah. Faktanya, bahwa kemandirian daerah akan sangat 

bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk 

membiayai belanja daerah. Aspek penting lainnya yang juga tidak dapat 

dikesampingan adalah adanya dukungan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan. (Bisma dan Susanto, 

2010).  

 

6. Kinerja Pembangunan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi 

(PDRB)  

Salah satu faktor untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah 

yaitu dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang 

dicapai daerah tersebut yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada 

analisis terhadap keberhasilan pembangunan daerah melalui indikator PDRB. 

Atau dengan kata lain, penelitian ini difokuskan untuk melihat faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah yang dicapai dengan 

kenaikan PDRB. 

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah dapat menciptakan 

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori-teori yang telah dibahas 

sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan yang bercirikan pada 

tingginya angka pertumbuhan ekonomi, sangat berkaitan dengan masalah 

alokasi sumber daya yang dimiliki, yakni sumber daya alam, sumber daya 

manusia, maupun sumber daya modal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

indikator dari kinerja pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, 

yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-

masing daerah.  
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Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan tingkat kesejahteraan 

masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi berpengaruh 

positif terhadap peningkatan kesejahteraan. Seperti yang telah dibahas 

sebelumnya, bahwa tingkat kesejahteraan merupakan kemampuan untuk 

memperoleh berbagai jenis kebutuhan guna memperoleh capaian kualitas 

hidup layak. Indikator kesejahteraan sendiri adalah adanya peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), yang mana peningkatan IPM ini juga 

merupakan suatu capaian keberhasilan pembangunan. Selain itu keadaan 

tenaga kerja juga merupakan indikator dari kesejahteraan, karena semakin 

tinggi jumlah angkatan kerja produktif maka pengangguran dan kemiskinan 

yang terjadi akan dapat ditekan. Sehingga kinerja pembangunan daerah dapat 

dilihat/diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah angkatan 

kerja. 

 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis  

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggabungkan model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik dengan Keynesian 

Model, yaitu sebagai berikut: 

 

Model Keynes lebih kepada Demand Budgeting atau permintaan, yang 

dalam kurva tersebut disimbolkan oleh Aggregate Demand (AD). Sedangkan 

model Neo-Klasik lebih menjelaskan pada sisi supply atau penawaran, yang 

dalam kurva tersebut disimbolkan oleh Aggregate Supply (AS). Suatu 
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pertumbuhan ekonomi (Y′) terjadi ketika adanya pergeseran kurva ke kanan 

baik pada sisi AD ataupun AS, seperti yang digambarkan pada kurva di atas.  

Persamaan sisi supply (Neo-Klasik): 

Y= AKα × Lβ 

Persamaan sisi demand (Keynes): 

Y= C + I + G +NX 

dimana: C = C (Yd)  

 Yd = Y - TX + TR  

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y= C (Yd) + I + G 

Y= C (Y - TX + TR) + I + G 

Y= C0 + mpcY – mpcTX + mpcTR + mpcI0 + ir × r + G ........................... (1) 

 

Y  = AKα × Lβ  

Kα  = 
 

   
  

α log K  = log Y – log A – β log L  

log K  = 
 

 
 log Y – 

 

 
 log A – 

 

 
 log L 

  

 
   = 

 

 
 log Y – 

 

 
 log A – 

 

 
 log L  

dimana  
  

 
 dianggap sebagai I ( 

  

 
 = I) 

Y= π0 + π1 PAD + π2 Daper + π3 G + π4 IPM + π5 L  ................................ (2) 

 

log Y= log A – α log K + β log L 

Y= C0 + mpcY – mpcTX + mpcTR + 
 

 
 log Y – 

 

 
 log A – 

 

 
 log L + G 
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(1– mpc) Y – 
 

 
 Y= C0 –  mpc PAD + mpc Daper – 

 

 
 IPM – 

 

 
 L + G 

Y= 
  

      
 

 

 – 
   

      
 

 

 PAD + 
   

      
 

 

 IPM – 
  

      
 

 

 L + 
 

      
 

 

 G  

Y= π0 + π1 PAD + π2 Daper + π3 IPM + π4 L + π5 G  ................................ (3) 

 

Keterangan:  

Π1 = 
    

      
 

 

 

Π2 = 
    

      
 

 

 

cyTX  = Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

cyTR  = Dana Perimbangan (Daper).  

G  = Belanja Pembangunan Pemerintah. 

A  = Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

K  = Modal (Capital).  

L  = Jumlah Angkatan Kerja (Labour). 

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah bertujuan untuk mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna pengembangan program yang 

sesuai dengan potensi daerahnya, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian 

daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya pelimpahan 

wewenang kepada daerah khususnya dalam hal keuangan, agar pemerintah 

daerah dapat membiayai berbagai keperluan yang berkaitan dengan kebijakan 

untuk tujuan pengembangan daerah dalam melaksanakan kewenangannya.  

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, APBD menjadi sebuah 

hal yang penting berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan daerah, 

karena APBD tersebut yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam 

menjalankan fungsi kebijakan guna menjamin kecukupan dana dalam 

mengelola potensi-potensi daerah yang tersedia. Dengan pelimpahan 
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wewenang yang diberikan, pemerintah daerah seharusnya lebih mampu untuk 

bertanggungjawab dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya 

agar dapat membiayai kebutuhan belanja daerah guna mewujudkan 

kemandirian daerah khususnya di bidang keuangan. 

Keberhasilan pembangunan yang berlanjut kepada pertumbuhan 

ekonomi, tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengalokasikan belanja 

daerahnya. Jika pendapatan yang diperoleh dapat dialokasikan kepada belanja 

pembangunan/modal dengan porsi yang sedikit lebih besar dari belanja rutin, 

maka secara otomatis tingkat investasi modal meningkat, dikarenakan belanja 

pembangunan berperan untuk meningkatkan infrastruktur publik sehingga 

dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat investasi 

modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. 

Guna memudahkan penelitian yang akan dilakukan, serta memperjelas 

akar pemikiran dalam penelitian ini, disajikan penelitian terdahulu yang 

mendukung hipotesis serta sebagai pedoman kerangka pemikiran yang 

skematis:  

1. Setiyawati dan Hamzah, 2007 menyatakan adanya pengaruh positif PAD 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Syaparuddin, 2015 dalam penelitiannya 

menyatakan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap PAD, dengan kata lain PAD memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Setiyawati dan Hamzah, 2007 menyatakan bahwa ada kemungkinan DAU, 

DAK (dalam hal ini adalah dana perimbangan) berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pada umumnya nilai DAU, DAK 

lebih besar dari PAD. Syaparuddin, 2015 menyatakan bahwa diperlukan 

adanya pengaturan mengenai hubungan antara pusat dengan daerah salah 

satunya melalui mekanisme dana perimbangan guna menjalankan fungsi-

fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi, yang berarti adanya 

pengaruh positif dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Bisma dan Susanto, 2010 membahas mengenai kinerja keuangan daerah, 
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dari hasil penelitiannya diketahui bahwa ketergantungan keuangan daerah 

terhadap pemerintah pusat (dalam hal ini adalah dana perimbangan) sangat 

tinggi. Dengan kata lain dana perimbangan juga mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Oktari, 2017 dalam hasil penelitiannya didapatkan belanja pemerintah 

(dalam hal ini adalah belanja pembangunan/modal) berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Setiyawati dan 

Hamzah, 2007 juga menyatakan pengaruh positif belanja pembangunan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Syaparuddin, 2015 menyatakan bahwa 

dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut 

untuk mengoptimalkan pendapatan yang dimiliki dan salah satunya 

memberikan proporsi belanja modal (pembangunan) yang lebih besar 

untuk pembangunan pada sektor-sektor produktif daerah, sehingga tercipta 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian dari Haque dan Denise, 2007 juga 

menyatakan pengaruh positif belanja modal dengan pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Sasana, 2009 menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan  masyarakat, yang dalam penelitian ini diukur 

dengan IPM. Primadona juga manyatakan bahwa keberhasilan 

pembangunan  ekonomi juga didukung oleh pembangunan manusia yang 

dikenal dengan IPM.  

5. Rustiono, 2008 menyatakan pengaruh positif Angkatan Kerja (AK) 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Sasana, 2009 

dinyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap jumlah 

tenaga kerja terserap, sehingga terdapat kemungkinan adanya korelasi AK 

dengan pertumbuhan ekonomi. Primadona, dalam artikelnya menyatakan 

adanya pengaruh positif antara pertambuhan penduduk dengan perubahan 

tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti AK 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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Gambar 2.1. 

Pengaruh PAD, Belanja Perimbangan, Belanja Modal, IPM, dan AK terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).  
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D. Perumusan Hipotesis  

Melalui latar belakang yang telah dibahas pada Bab I, dan berdasarkan 

landasan teori, tinjauan pustaka serta kerangka pemikiran di atas, hipotesis 

atau jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab 

permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDRB). 

H2: Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (PDRB). 

H3: Belanja pembangunan/ modal berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDRB). 

H4: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDRB). 

H5: Angkatan Kerja (AK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (PDRB). 

H6: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja 

pembangunan/modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan 

Angkatan Kerja (AK), berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (PDRB). 




