
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Otonomi Daerah 

 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku.  Pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan otonomi 

berdasarkan asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan 

bertaggung jawab. 

 

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali 

kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter 

dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan 

serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab 

merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak 

dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus 

dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan 

kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang 
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serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bratakusumah, 2001). 

 

Penyelenggaraan desentralisasi ini merupakan urusan pemerintahan antara 

pemerintah pusat dengan daerah otonom, dengan bagian urusan pemerintah yang 

bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam 

bagian/bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah.  Kriteria yang harus terpenuhi untuk mewujudkan 

pembangunan kewenangan yang concurrent secara proporsional antara pemerintah 

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seperti yang tercermin dalam UU Nomor 32 

Tahun 2004, meliputi: (1) Kriteria eksternalitas, adalah pendekatan dalam pembagi-

an urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut; (2) Kriteria akuntabilitas 

adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan 

bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat 

pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak dari urusan yang ditangani 

tersebut; (3) Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan 

pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana 

dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang 

harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan (Bratakusumah, 2001). 

 

2.2 Keuangan Daerah 

 

Menurut Guritno Mangkoesoebroto (2004), teori penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah, yang menyebutkan 

bahwa penerimaan pemerintah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, 
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yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan 

pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman 

pemerintah baik pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri, penerimaan dari 

Badan Usaha Milik Pemerintah, penerimaan dari lelang dan sebagainya. 

Keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi dan 

pengurusan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem 

administrasinya. Dengan demikian, diharapkan daerah menyusun dan menetapkan 

APBD nya sendiri (Azhari, 2002). 

 

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka 

pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah 

diupayakan dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna. Keuangan daerah adalah 

kemampuan daerah untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam 

rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah 

yang diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat 

dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu 

daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh 

pemerintah daerah (Devas, 1995). 

 

Parameter keberhasilan perkembangan daerah terefleksikan oleh besar kecilnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi 

dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat 

sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Basri, 2003). Peningkatan 
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peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor 

merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah 

mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003). 

 

2.3 Desentralisasi Fiskal 

 

Menurut Saragih (2003), desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses 

distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan 

yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan 

publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang 

dilimpahkan. 

 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan, 

dengan kata lain dana perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan 

desentralisasi fiskal. Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen penting 

yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi 

otonomi daerah yaitu dana bagi hasil yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal 

antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Dana alokasi umum 

(DAU) berfungsi sebagai pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. Fungsi 

dana alokasi khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat 

(Saragih, 2003). 

 

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu keseimbangan 

(perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana 

perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah 

tentu tidak dapat hanya bergantung kepada transfer dana dari pusat melalui dana 



 20 

perimbangan. Di era otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan 

untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat 

dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (Saragih, 2003) 

 

2.4 Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang 

didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta 

antarpropinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah 

daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang digali murni 

dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan 

untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.  Berdasarkan 

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi 

terdiri dari atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, dimana sumber pendapatan 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) 

Dana Perimbangan; dan (3)Lain-lain Pendapatan. Sumber pembiayaan daerah 

terdiri dari: (1) Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah; (2) Penerimaan 

Pinjaman Daerah; (3) Dana Cadangan Daerah; dan (4) Hasil penjualan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan. 
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2.4.1 Pendapatan Asli Daerah 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan 

terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting 

untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin 

tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah 

daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah.  Pengertian PAD menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah  yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD 

terdiri dari:  (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan 

kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (3) Lain-lain PAD yang sah. 

 

a. Pajak Daerah 

 

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah.  Menurut Munawir (2002), 

para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai 

pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama.  Pengertian atau 

definisi dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Rochmat Soemitro: 

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor 

partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk “public 

saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”. 
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2. Soeparman Soemaamidjaja 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

 

3. S.I. Djajadiningrat 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan 

kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan-peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, 

tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara 

kesejahteraan umum. 

 

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah 

yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 

pembangunan Daerah. 

 

Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah 

kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah, untuk mendukung 

upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD 

agar dapat di pungut secara berkesinambungan. Ada beberapa indikator yang biasa 

digunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas dalam Elfida, 2005): 

1. Hasil (Yield) 

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan 

yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya 
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hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk 

dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut. 

2. Keadilan (Equity) 

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, 

pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara 

berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang 

sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak di tanggung 

oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak harus 

lah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu 

memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi. 

3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) 

Pajak hendaknya mendorong mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat 

penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, 

mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah 

atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban 

lebih” pajak. 

4. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement) 

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan 

kemauan administratif. 

5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local 

Revenue Source) 

Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus di bayarkan, 

dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir 

beban pajak., pajak tidak mudah di hindari, dengan cara memindahkan objek 
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pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak 

mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi 

masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih 

besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah. 

 

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari:  

1. Pajak Propinsi 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan. 

2. Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. 

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

d. Pajak Reklame adalah pajak atas peyelenggaraan reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan 

jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

g. Pajak Perparkiran adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang 
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disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 

 

Relatifnya rendahnya kemampuan daerah dalam menggali kapasitas pajak daerah 

disebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi 

pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan 

perpajakan daerah. 

 

b. Retribusi Daerah 

 

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian 

retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, 

karena jasa yang di berikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung 

(Thee Kian Wie dalam Elfida, 2005). 

 

Menurut Suparmoko (2002:85) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.  Jenis-

jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan 

PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada 

Kepmendagri No. 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran 

Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah, 

yaitu: 
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1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi Jasa 

Umum terdiri dari: 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte 

Catatan Sipil. 

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

f. Retribusi Pelayanan Pasar. 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. 

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. 

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula di sediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha 

adalah sebagai berikut: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 

c. Retribusi Tempat Pelanggan. 

d. Retribusi Terminal. 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 
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f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

g. Retribusi Penyedotan Kakus. 

h. Retribusi Rumah Potong Hewan. 

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. 

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 

l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

terdiri dari: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

c. Retribusi Izin Gangguan. 

d. Retribusi Izin Trayek. 

 

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah 

 

Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah bagian keuntungan atau 

laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD, 

sedangkan perusahaan daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau 

seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
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d. Lain-lain PAD yang Sah 

 

Penerimaan selain yang disebutkan di atas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup 

penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa 

giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain 

yang sah menurut undang-undang. 

 

2.4.2 Dana Perimbangan 

 

Tiga fungsi utama pemerintah dalam pembangunan yaitu fungsi alokasi, distribusi 

dan stabilisasi. Kelahiran undang-undang otonomi daerah merupakan perwujudan 

fungsi pemerintah dalam hal distribusi yang diwujudkan dalam bentuk dana 

perimbangan, diberikan kepada daerah, dengan maksud untuk memenuhi 

keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan 

pembangunan (Halim, 2004). 

 

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19, 20, 21, dan 23, dana perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk menandai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil 

terdiri dari: Bagi hasil pajak, yang meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan    

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. 
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2. Bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan 

umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi. 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan 

alokasi dasar.  

4. 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. Daerah penerima DAK wajib menyediakan 

dana pendamping sekurang-kurangnya 10 % dari alokasi DAK. 

 

2.4.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah 

 

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 164 ayat 1, lain-lain pendapatan daerah yang 

sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, 

yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan 

Pemerintah. 

 

2.5 Pengeluaran Pemerintah 

 

Pengeluaran Negara atau Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) sering 

disimbolkan dengan G merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam melaksanakan 

fungsi alokasinya. Ada beberapa tolak ukur untuk melihat seberapa besar peran 

pemerintah dalam suatu perekonomian.  Tolak ukur tersebut, yaitu (a) pengeluaran 
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pemerintah, (b) besarnya penerimanaan pajak oleh pemerintah, (c) jumlah tenaga 

kerja yang terserap pada sektor publik, (d) jumlah unit organisasi pemerintah, dan 

(e) perkiraan beban yang ditanggung oleh individu masyarakat akibat paperpu. 

 

Pengeluaran pemerintah mempunyai dua sifat: (1) Sifatnya Exhaustive, yaitu: 

pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang langsung dikonsumsi 

atau untuk menghasilkan barang dan jasa lainnya (government purchases on goods 

and services), lebih bersifat untuk memacu pertumbuhan ekonomi.  (2) Sifatnya 

Transfer, yaitu: segala pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan, 

termasuk subsidi (government transfer payment), merupakan alat redistribusi 

pendapatan. 

 

Secara definisi Pengeluaran Pemerintah (G) yaitu semua pengeluaran yang dilakukan 

pemerintah dan pemerintah langsung memperoleh balas jasa dari pengeluaran 

tersebut. Contohnya, pembayaran gaji PNS dan biaya perjalanan dinas bagi pejabat.  

Pengeluaran pemerintah berupa Transfer Pemerintah (Tr) yaitu semua pengeluaran 

pemerintah dan pemerintah tidak langsung memperoleh balas jasa dari pengeluaran 

tersebut. Contohnya, pembayaran pensiun, beasiswa, dan subsidi. 

 

Secara garis besar, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pengeluaran Rutin: pengeluaran pemerintah yang ditunjukan untuk membiayai 

kegiatan rutin pelaksanaan pemerintahan. 

Terdapat lima jenis pengeluaran (belanja) rutin: 

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang 

c. Subsidi daerah otonom 
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d. Bunga dan cicilan hutang 

e. Lain-lain, misalnya: pengeluaran untuk pemilu, upah pungut pajak PBB, 

dan pembayaran jasa giro. 

Poin a dan b adalah Pengeluaran Pemerintah (G), sedangkan poin c sampai e 

adalah Transfer Pemerintah (Tr). 

2. Pengeluaran Pembangunan: pengeluaran yang ditujunkan untuk pembiayaan 

kegiatan pembangunan (sektor-sektor). 

 

2.6 Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah 

 

Menurut Guritno (2004: 169–180), berdasarkan teori tentang pengeluaran 

pemerintah, maka dasar teori pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari dua sisi, 

yaitu teori makro dan teori mikro.  Berikut ini disajikan pengeluaran pemerintah 

ditinjau dari teori makro. 

 

2.6.1 Teori Makro 

 

a. Teori Musgrave dan Rostow 

 

Musgrave dan Rostow mendasarkan teorinya pada pengalaman yang dialami oleh 

banyak Negara, maka hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah 

(G) dan tahap-tahap pembangunan. Tahap pembangunan ada tiga yaitu: 

1. Tahap Awal 

Pada tahap awal persentase jumlah investasi pemerintah (G) terhadap total 

investasi (swasta ditambah pemerintah) besar. Pada tahap ini pengeluaran 

pemerintah cukup besar yang ditunjukan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana, struktur dan infrastruktur untuk tahap awal pembangunan. 
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2. Tahap Menengah 

Tahap menengah persentase investasi pemerintah (G) terhadap GNP makin 

kecil dan peran swasta makin besar terhadap GNP. 

Walaupun secara kuantitatif peran ini makin kecil, tetapi sebenarnya peran 

pemerintah secara kuantitatif seperti membuat peraturan , kebijaksanaan, UU 

makin besar dengan alasan: 

a. Dengan meningkatnya swasta maka persoalan pada kegagalan pasar makin 

meningkat. 

b. Makin maju Negara, maka pemerintah harus banyak menyediakan barang 

dan jasa yang berkualitas. 

c. Hubungan antara sektor akan makin kompleks maka peran swasta akan 

meningkat yang salah satunya ditandai dengan jumlah industri yang makin 

banyak yang berakibat tingkat polusi semakin tinggi. 

d. Semakin banyaknya peran swasta, maka permasalahan pengangguran, 

tingkat upah semakin meningkat pula yang membutuhkan semakin banyak 

perhatian pemerintah. 

3. Tahap Lanjut 

Menurut Rostow, pada tahap lanjut pengeluaran pemerintah tetap meningkat 

tetapi lebih banyak ditunjukan untuk kegiatan atau aktifitas-aktifitas sosial, 

seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal), mendirikan puskesmas, sekolah, uang 

kesejahteraan, uang pensiun. 

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta 

dalam prosentase terhadap GNP semakin besar dan prosentase investasi 

pemerintah dalam prosentase terhadap GNP akan semakin kecil. 
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Menurut Musgrave, kebijakan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan 

pembangunan mempunyai tiga fungsi utama, yaitu: 

1. Fungsi Alokasi, adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar 

pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal, 

yaitu meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan 

masyarakat. 

2. Fungsi Distribusi, adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi 

pendapatan (khususnya) ditengah masyarakat menjadi merata, yang meliputi 

pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan. 

3. Fungsi Stabilitas, adalah peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijaksanaan 

yang ada, yang meliputi pertahanan keamanan ekonomi dan masyarakat. 

Fungsi distribusi dan stabilisasi akan lebih efektif  bila dilaksanakan didaerah karena 

daerah lebih mengetahui kondisi dan situasi yang terjadi didaerahnya sendiri. Namun 

pada pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang ada. 

 

b. Hukum Wagner oleh Adolf Wagner 

 

Wagner menjelaskan tentang aktifitas pemerintah yang didasarkan atas rasio 

antara pengeluaran pemerintah perkapita dengan pendapatan perkapita. Dijelaskan 

bahwa dalam perekonomian, apabila pendapatan perkapita yang dicerminkan 

dengan GNP (Gross National Product) meningkat secara relatif pengeluaran 

pemerintah (G) akan meningkat pula yang dikenal dengan The Low Ever 

Increasing State Activity.  Ilustrasinya disajikan pada Gambar 1. 
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Menurut Guritno (1993:169-180) dalam Marselina (2006: 43) alasan-alasan yang 

menyebabkan pengeluaran pemerintah (G) selalu meningkat, antara lain (a) adanya 

perang, (b) adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat, (c) adanya urbanisasi 

sehingga pelayanan pemerintah senantiasa harus ditingkatkan, (d) adanya 

perkembangan demokrasi, (e) adanya perkembangan peran pemerintah itu sendiri 

sehingga makin birokrasi, (f) pemerintah sebagai Agent of Development, dan (g) 

timbulnya program-program kesejahteraan masyarakat. 

 

c. Teori Peacock dan Wisement 

 

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar 

pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar.  

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat 

walaupun tarif pajaknya tetap tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak 

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu 

meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan penerimaan pemerintah semakin 

besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 

Kurva G 

1 2 3 4 waktu 

G/kapita 
GDP/pddk 

Gambar 2.  Teori Adolf Wagner 
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Dalam analisisnya bahwa kondisi dibagi menjadi kondisi normal dan kondisi 

perang (gangguan sosial lainnya).  Pada saat perang, maka tingkat toleransi pajak 

akan meningkat dibandingkan saat normal.  Hal ini akibat terjadi tiga efek, yaitu: 

1. Efek Pengalihan (Displacement Effect), yaitu akibat perang, maka aktifitas 

swasta seperti investasi dan konsumsi berkurang, dan peran ini digantikan 

pemerintah. 

2. Efek Pengawasan (Inspection Effect), yaitu pada saat pembiayaan untuk 

perang dilakukan juga dengan peminjaman ke Negara lain, akibatnya setelah 

periode itu pengeluran pemerintah meningkat karena harus membayar bunga 

dan cicilan hutang. 

3. Efek Konsentrasi (Concentration Effect), yaitu akibat perang, maka banyak 

struktur dan infrastruktur yang hancur, banyak anak yatim piatu, orang-orang 

cacat, maka aktifitas pemerintah pasca perang dialihkan ke sektor-sektor 

tersebut  kesejahteraan). 

Secara skematis teori ini diilustrasikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeluaran pemerintah akan senantiasa meningkat. Misalkan pada periode t 

terjadi perang, maka setelah t+1 kondisi pengeluran membuat posisi kurva yang 

Gambar 3.  Teori Peacock dan Wisement 

t t + 1 

A 

B 

D 

C 
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baru, yaitu menjadi ACDEF. dengan kata lain pengeluaran pemerinth berbentuk 

tangga. 

 

Kritik terhadap Teori Peacock dan Wisement: 

1. Menurut Bird, Inspection Effect hanyalah efek jangka pendek, setelah itu 

maka pengeluaran akan terus kembali ke kurva semula. 

2. Menurut Clark, tingkat toleransi pajak tidak dijelaskan berapa persen, sebab 

bila tingkat toleransi pajak lebih tinggi dari 25 persen maka akan menimbulkan 

gejala ekonomi lainya seperti inflasi. 

 

2.6.2 Pengeluaran Pembangunan Sektor Industri 

 

Pengeluaran Pembangunan yang digunakan dalam batasan masalah penulisan 

skripsi ini yaitu belanja pembangunan atau belanja pelayanan publik. Dalam 

Anggaran Model Lama pengeluaran pembanguanan disebut sebagai Belanja 

Pembangunan sedangkan model baru atau Model Anggaran Kinerja di sebut 

sebagai Belanja Pelayanan Publik. Jadi pengeluaran pembangunan yang dimaksud 

adalah alokasi belanja yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang hasil, 

manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) 

khususnya yang diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan industri di Kabupaten 

Lampung Tengah periode 2004-2008. 

 

Realisasi Anggaran Pembangunan Sektor Industri khususunya di Kabupaten 

Lampung Tengah yang bersumber dari dana APBD, APBN (Tugas Pembantuan). 
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Pertumbuhan sektor industri pengolahan diartikan sebagai kenaikan output 

produksi industri pengolahan dilihat dari kenaikan PDRB sektor industri 

pengolahan tahun sebelumnya.  Faktor-faktor yang menyebapkan pertumbuhan 

sektor industri adalah: 

1.  Modal 

Modal digunakan untuk membangun aset, pembelian bahan baku, rekrutmen 

tenaga kerja, dan lain sebagainya untuk menjalankan kegiatan industri. Modal 

bisa berasal dari dalam suatu negara serta dari luar negeri yang disebut juga 

sebagai penanaman modal asing (PMA). 

2.  Tenaga Kerja 

Tenaga kerja dengan jumlah dan standar kualitas yang sesuai dengan 

kebutuhan suatu perindustrian tentu akan membuat industri tersebut menjadi 

lancar dan mempu berkembang di masa depan.  

3.  Pemerintah 

Pemerintah adalah bagian yang cukup penting dalam perkembangan suatu 

industri karena segala peraturan dan kebijakan perindustrian ditetapkan dan 

dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparat-aparatnya. Pemerintahan yang 

stabil mampu membantu perkembangan industri baik dalam segi keamanan, 

kemudahan-kemudahan, subsidi, pemberian modal ringan, dan sebagainya. 

4.  Bahan Mentah / Bahan Baku 

Bahan baku adalah salah satu unsur penting yang sangat mempengaruhi 

kegiatan produksi suatu industri. Tanpa bahan baku yang cukup maka proses 

produsi dapat terhambat dan bahakan terhenti. Untuk itu pasokan bahan 
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mentah yang cukup baik dari dalam maupun luar negeri / impor dapat 

melancarkan dam mempercepat perkembangan suatu industri. 

5.  Transportasi 

Sarana transportasi sangat vitas dibutuhkan suatu industri baik untuk 

mengangkut bahan mentah ke lokasi industri, mengangkut dan mengantarkan 

tenaga kerja, pengangkutan barang jadi hasil output industri ke agen penyalur / 

distributor atau ke tahap produksi selanjutnya, dan lain sebagainya.  

6.  Sumber Energi / Tenaga 

Industri yang modern memerlukan sumber energi / tenaga untuk dapat 

menjalankan berbagai mesin-mesin produksi, menyalakan perangkat 

penunjang kegiatan bekerja, menjalankan kendaraan-kendaraan industri dan 

lain sebagainya. Sumber energi dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti 

bahan bakar minyak / bbm, batubara, gas bumi, listrik, metan, baterai, dan lain 

sebagainya. 

7.  Marketing / Pemasaran Hasil Output Produksi 

Pemasaran produk hasil keluaran produksi haruslah dikelola oleh orang-orang 

yang tepat agar hasil produksi dapat terjual untuk mendapatkan keuntungan / 

profit yang diharapkan sebagai pemasukan untuk pembiayaan kegiatan 

produksi berikutnya, memperluas pangsa pasar, memberikan dividen kepada 

pemegang saham, membayar pegawai, karyawan, buruh, dan lain-lain. 

8.  Manajemen atau pengelolaan (skill). 

 

Untuk menghitung pertumbuhan sektor industri pengolahan dapat dihitung dengan 

menggunakan formula sebagai berikut: 
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Keterangan: 

tPDRB  : tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan dan dinyatakan 

dalam persen 

tPDRB  : PDRB untuk tahun dimana tingkat pertumbuhan sektor industri 

pengolahan dihitung. 

1tPDRB  : PDRB pada tahun sebelumnya. 

Sumber:  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung Tengah – Tinjauan 

Ekonomi 2009 

 

2.7 Pengertian Investasi 

 

Investasi merupakan nilai rupiah yang ditanamakan dalam bentuk proyek fisik dan 

non fisik yang berasal dari tabungan yang tercipta dalam masyarakat. Setiap 

investasi akan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, dan pertumbuhan 

pendapatan merupakan salah satu ukuran hasil pembangunan. 

Menurut Winardi (1983) investasi adalah pembelian alat-alat termasuk 

didalamnya benda untuk dijual dengan model berupa uang. Sedangkan menurut 

Sadono Sukirno (1982), investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha 

atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri. 

 

Kegiatan pembangunan pada dasarnya terbagi dalam dua bagian besar, yaitu : 

a. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 

b. Usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta. 

 

Diantara dua kegiatan tersebut, peranan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah jauh lebih dominant apabila dibandingkan dengan usaha yang 

dilakukan oleh pihak swasta. 
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Dari beberapa difinisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta dalam usaha yang bersifat produktif dengan tujuan 

akan memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamkan. Selain itu akan 

membantu memperlancar proses pembangunan khususnya dibidang ekonomi.  

   

2.7.1 Jenis-Jenis Investasi 

 

Menurut Sadono Sukirno (1985) Investasi atau penanaman modal dalam 

perekonomian menurut jenisnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Investasi terpengaruh (Induced Investment) yaitu investasi yang terjadi sebagai 

akibat adanya perubahan pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan 

semakin tinggi investasi dan sebalinya semakin rendah tingkat pendapatan 

semakin rendah tingkat investasi yang terjadi. Investasi ini terjadi karena 

adanya pertambahan permintaan efektif. Tambahan permintaan efektif ini 

mula-mula ditujukan kepada hasil-hasil barang konsumsi, naiknya barang 

konsumsi menimbulkan permintaan akan barang modal sehingga mendorong 

naiknya investasi.  

b. Investasi otonomi (Autonomous Investment) yaitu investasi yang tidak 

terpengaruh dengan pendapatan. Investasi ini ditentukan dengan 

perkembangan dalam jangka panjang, terutama oleh penemuan kekayaan alam 

yang baru dan kemajuan teknologi. Berarti investasi ini adalah investasi untuk 

menciptakan pembaharuan dalam segala bidang ekonomi. Investasi ini 

dilakukan oleh golongan entrepreneur atau wirausaha yang bersifat agresfi 

dalam percobaan-percobaan dan ingin atau tertarik pada kemungkinan-
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kemungkinan untuk dapa dipraktekkan. Golongan-golongan inilah yang selalu 

melihat kemungkinan-kemungkinan baru disegala bidang dengan satu sikap 

berani memikul resiko dan segala kemungkinan yang akan terjadi. 

 

2.8 Pengertian Tenaga Kerja 

 

Tenaga kerja adalah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi 

barang dan jasa, jika ada permintaan tenaga mereka dan jika mereka mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Priyono Tjiptoherianto, M.Yasin, Bahar 

Hasan, 1982). 

 

Di Indonesia dipilih batas umur minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. 

Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksud sebagai penduduk berusia 

10 tahun atau lebih. Pemilihan umur 10 tahun sebatas-batas umur minimum 

adalah berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak 

penduduk usia kerja terutama didesa-desa yang sudah bekerja atau mencari 

pekerjaan. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya tetap 

masih aktif bekerja. Dengan kata lain sebagian penduduk dalam usia pensiun 

masih aktif dalam kegiatan ekonomi dan oleh sebab itu mereka tetap digolongkan 

sebagai tenaga kerj (Djunaedi Hadi Sumarno, 1982). 

 

2.9 Pengertian Industri 

 

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang 

setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi 
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adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga 

dalam bentuk jasa. 

 

Industri bila dilihat dari bentuknya dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu : 

industri besar, sedang atau menengah dan kecil. 

a. Besar kecilnya suatu industri bisa dilihat dari: 

1) Jumlah pekerja yang ada pada seluruh industri, jadi meliputi pimpinan, 

staf ahli sampai kepada buruh kasar. 

2) Jumlah pekerja yang terlibat langsung pada proses produksi yaitu 

keseluruhan pekerja yang menangani langsung pekerjaan yang mengubah 

bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi.  

b. Dilihat daripada nilai produksi. Besar kecilnya suatu industri berkaitan dengan 

nilai produksi yang dihasilkan setiap tahun dan tidak berdasarkan besar 

kecilnya investasi yang tertanam. 

Nilai produksi adalah jumlah nilai barang-barang atau jasa-jasa yang 

diwujudkan oleh berbagai sektor (kegiatan usaha) dalam perekonomian.  

c. Dilihat dari jumlah modal yang dianam atau bisa juga dari jumlah yang 

diberikan para karyawan yang bekerja pada industri tersebut. 

d. Bisa juga dilihat dari nilai tambah dari bahan baku menjadi produk jadi. Nilai 

tambah adalah jumlah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diwujudkan oleh 

kegiatan-kegiatan ekonomi di berbagai sektor (lapangan usaha) dalam suatu 

perekonomian. 

d.  Dilihat dari besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh industri 

tersebut.  
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Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional telah menetapkan ukuran besar kecilnya 

suatu industri yang berada di Indonesia: 

a. Industri Besar 

Ialah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 250 

karyawan. 

b. Industri Sedang 

Ialah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 orang 

sampai 250 orang karyawan. 

c. Industri Kecil 

Ialah perusahaan yang industrinya mempuyai tenaga kerja antara 4 orang 

sampai 19 orang karyawan termasuk pekerja yang dibayar, pekerja pemilik 

dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. 

d. Industri Rumah Tangga 

Perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 orang 

diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga.  
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