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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

 

 Menurut Batubara (2009) menyimpulkan bahwa secara simultan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten dan kota. Sementara secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten dan kota.  

   Menurut Wenny (2012)  dalam penelitian tentang analisis Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota 

Di Propinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial 

hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, 

sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah 

tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota 

di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda 

yaitu regresi yang memiliki satu variable dependen dan lebih dari satu variabel 

independen. 
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Menurut Kustianingsih et al. (2018) dengan penelitian tentang Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK) terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah daerah kabupaten kota 

di Provinsi Sulawesi berkesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  

signifikan positif  terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota  di 

Sulawesi Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

berganda. 

 

 Menurut  Ndaparoka et al. (2018)  dalam penelitian  Model pengukuran 

kemampuan keuangan daerah melalui kemandirian fiscal dan derajat ekonomi untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 

pemerintah sumba barat bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  Sumba Barat dalam menunjang 

pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2011 -2015 masih relatif kecil. 

 Menurut Yani (2002) dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai 

kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan 

kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus 

berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. Jika DAK yang dialokasikan 

pemerintah pusat relatif besar maka daerah tersebut belum mandiri dari segi fiskalnya. 

 Menurut Dewi Purnima et al. (2015), Hasil penelitian menunjukkan pengaruh 

negatif antara DAK terhadap kemandirian fiskal. Semakin besar alokasi DAK, maka 
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semakin rendah tingkat kemandirian fiskal. Daerah dengan tingkat PAD yang rendah 

membutuhkan alokasi DAK yang tinggi. Apabila DAK yang dialokasikan pemerintah 

pusat relatif besar maka dapat diartikan daerah belum memiliki kemandirian fiskal 

yang baik, begitu pula sebaliknya. Alokasi DAK telah digunakan dan dimanfaatkan 

secara efektif dan efisien.  

 Menurut Susanti et al. (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK tidak 

berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini dikarena kan 

pemerintah daerah tidak mempunyai kewenagan untuk mengelola dan menggunakan 

dana alokasi khusus karena penggunaan dana alokasi khusus tersebut sudah ditetapkan 

oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan sesuai dengan 

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyaluran DAK di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat tidak dia lokasikan untuk Belanja Modal yang bertujuan untuk men 

ingkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, melainkan dia lokasikan untuk 

belanja lain, seperti belanja barang dan jasa. Sehingga DAK yang tinggi belum tentu 

mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah. 

 Menurut Lestari et al. (2016)  dalam penelitiannya DAU berpengaruh signifikan 

terhadap kemandirian keuangan daerah dengan arah negatif. Artinya apabila DAU 

mengalami peningkatan akan menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah 

mengalami penurunan. Sebaliknya apabila DAU mengalami penurunan justru akan 

menyebabkan rasio presentase kemandirian keuangan daerah provinsi Sulawesi 

tenggara meningkat. 
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 Menurut Muliana (2009) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh signifikan 

negarif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti 

menduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah. Jika DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke 

daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah 

tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan 

utamanya. 

 Menurut Dewi Purnima et al. (2015) Dana Alokasi Umum berpengaruh 

signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Kabupaten Kota di 

Sulawesi Tengah. Pemerintah mengalokasikan DAU relatif besar pada daerah yang 

memiliki tingkat kemandirian fiscal rendah, dan sebaliknya. Semakin rendah DAU 

diharapkan dependensi pemerintah daerah semakin rendah sehingga kemandirian fiscal 

meningkat. 

B. Tinjauan Pustaka  

 

Stewardship Theory 

 Grand theory dalam penelitian ini adalah menggunakan Stewardship Theory, 

Teori Stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh 

tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka 

untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini 

menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat Antara kepuasan dan kesuksesan 
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organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2009) teori Stewardship 

berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwamanusia dapat dipercaya, 

bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi. Pemerintah 

selaku stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal 

pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin Antara pemerintah 

(stewardship) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan 

organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada 

public dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (public). Sehingga dapat 

diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori stewardship. 

Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat Antara 

kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal 

dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh 

pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. 

 

PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

Menurut Halim (2004 : 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis 

pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli 

Dearah yang sah” Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 
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33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 

empat jenis pendapatan: “Pendapatan asli daerah yaitu:  

a. Pajak Daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan 

daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda 

bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak parker, dll., 

b. Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena 

memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah 

adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang 

diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi 

Pelayan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa 

usaha pengolahan limbah cair, dll. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, penerimaan daerah 

yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba 

atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 
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d. Lain-lain PAD yang sah. penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik 

pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan 

bunga, dll. 

 Dana Alokasi Umum 

 

Pasal 1 Ayat 21 dari UU no.33/2004 menyatakan Dana Alokasi Umum adalah dana 

yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana 

untuk mengatasi ketimpangan fisikal antar daerah dan disisi lain juga sebagai sumber 

pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah 

yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal 

tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat 

mengurangi disparitas fiskal (Harianto dan Adi, 2007). 

Dana Alokasi Khusus 

 

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus 

untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam 

Laporan Realisasi APBD. 

Kemandirian Fiskal daerah  
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kemandirian fiscal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, rertibusi dan lain-

lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya 

apabila disertai kemandirian fiscal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah 

secara finansial harus bersifat independen terhadao pemerintah pusat dengan jalan 

sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, rertibusi dan 

sebagainya (Elia Radianto, 1997). Kemandirian fiskal merupakan indikator utama 

dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk 

dari pemerintah pusat (World Bank 1994 dalam Suhab 1997). Kemandirian fiskal 

merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung 

bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (World Bank 1994 dalam Suhab 

1997).  
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C. Kerangka Konseptual 

 

 

  

   H1 

  H2 

  H3 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal daerah. 

 PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.  

 Jika suatu daerah dapat dikatakan mampu mengurus sendiri daerahnya dan 

sejalan dengan pendapatan asli daerah yang tinggi, maka hal ini menunjukkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga semakin tinggi.  Kemandirian fiskal daerah 

Kemandirian 

Fiskal daerah 

    (Y)  

 

Dana Alokasi Khusus 

(X3) 

Dana Alokasi Umum  

(X2)    

Pendapatan Asli 

Daerah 

(X1) 
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tampak dari besarnya  Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dibanding Pendapatan Daerah 

dari sumber lain. Pendapatan dari Sumber lain dalam hal ini bisa berupa bantuan 

pemerintah pusat maupun berupa pinjaman. Kemandirian fiskal inilah yang secara 

keuangan menggambarkan otonomi daerah. Artinya, secara keuangan tergambar 

kemampuan daerah membiayai sendiri operasional pemerintahan, pembangunan 

maupun pelayanan kepada masyarakat. Komponen Pendapatan Asli daerah dalam 

Struktur APBD suatu daerah meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Suzan (2015) bahwa 

pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kota 

Bandung periode 2009-2013. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang 

dapat disimpulkan adalah:  

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. 

2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian fiskal daerah. 

Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan 

lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan 

relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Jadi dengan kata lain, jika 

pemerintah pusat mengalokasikan DAU relatif besar maka daerah tersebut kurang 
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mandiri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD daerah tesebut kecil sehingga 

pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana kepada daerah tersebut. 

 Menurut Sari (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap 

tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana semakin besar DAU dari 

pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian keuangan semakin rendah. Penggunaan 

dana transfer DAU yang efektif dan efisien untuk meningkatkan sarana prasarana yang 

dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut maka 

hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:  

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal.  

3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian fiskal daerah. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Dialokasikannya dana tersebut dapat dikatakan bahwa daerah tersebut masih rendah 

pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun 

daerahnya sendiri.  
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Menurut Sari (2015) bahwa bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Jika Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat ke 

daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah 

tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan 

utamanya. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional 

yang menjadi urusan daerah serta untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik 

sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan 

perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup. 

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang dapat disimpulkan adalah:  

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal. 


