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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Belanja Daerah 

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, (dalam Erlina, 2008) adalah 

“Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang 

mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban 

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. 

Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam 

penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. 

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), 

oganisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja 

yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. 

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan 

menjadi: 
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1.1. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat 

jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: 

1) Belanja Pegawai, 

2) Belanja Barang, 

3) Subsidi, 

4) Hibah, 

5) Bantuan Sosial. 

1.2. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar 

harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait 

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap 

digunakan. Belanja Modal meliputi: 

1) Belanja Modal Tanah, 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, 

6) Belanja Aset Lainnya. 

1.3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga. Belanja lain-lain atau 

belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 
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terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. 

1.4. Belanja Transfer. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah 

pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke 

entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana 

perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana 

bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. 

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu 

tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang belanja dikelompokkan menjadi: 

1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan 

terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung 

terdiri dari belanja: 

1) Belanja Pegawai, 

2) Belanja Barang dan Jasa, 

3) Belanja Modal 

2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja 

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut 

jenis belanja yang terdiri dari: 

1) Belanja Pegawai, 



23 

 

 

2) Belanja bunga, 

3) Belanja subsidi, 

4) Belanja hibah, 

5) Belanja bantuan sosial, 

6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan 

desa. 

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa 

belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang 

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya 

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah 

yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana 

perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai 

Belanja Daerah. 

Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan 

Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan 

daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini 

didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat 

berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki 

yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-

perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu 
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hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk 

mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada 

berbagai tingkat pemerintahan. 

Secara teori, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam fungsi belanja, 

yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut 

pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat 

pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. 

Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti 

tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman 

kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada 

umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan 

kewilayahan, efiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan 

“pendapatan” , sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat 

pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran 

politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat 

pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, 

namun kemampuan daerah menajadi pertimbangan yang utama. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk 
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meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan 

daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna 

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah 

tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau 

dan segi daerah masing-masing tetapi daham kaitannya dengan kesatuan 

perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap 

sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri 

khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut 

merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos 

Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Penerimaan Bukan Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos 

Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. (Bastian, 2002) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli 

Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya 

yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan 
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mengusahakan dan mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar 

sehingga memberikan hasil yang maksimal. (Maimunah, 2006) 

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, 

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan 

operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa 

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan Belanja Daerah, karena 

adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan 

dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah (Rozali, 2002). 

Sebagaimana halnya dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing 

pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk 

meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan 

melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, 

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Adanya hak, wewenang, 

dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran 

pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan 

mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif 

khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya 
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sendiri diberikan sumber-sumber pedapatan atau penerimaan keuangan 

Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-

tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara 

adil dan makmur. 

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: 

2.1. Pajak Daerah 

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping 

retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para 

ahli, Rochmad Sumitro (1998), Pajak daerah adalah pajak yang dipungut 

oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, 

dan sebagainya. Sedangkan Siagian (1990), Pajak negara yang 

diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 

Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat 

diikhtisarkan seperti berikut: 

1) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah 

sebagai pajak daerah; 

2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang; 

3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-

undang dan/atau peraturan hukum Lainnya; 
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4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk 

membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public. 

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Daerah Provinsi tingkat I yang terdiri dari: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor (5%) 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (10%) 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (5%) 

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota tingkat II yang terdiri dari: 

1. Pajak Hotel dan Restoran  (10%) 

2. Pajak Hiburan (35%) 

3. Pajak Reklame (25%) 

4. Pajak  Penerangan Jalan (10%) 

5. Pajak  Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (20%) 

6. Pajak Pemanfaatan  Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (20%) 

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan 

penetapannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, 

selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan 

daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Memperhatikan sumber 

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat 

bervariasi. (UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi) 
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Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Juta Rupiah) 

Gambar 2. Pajak Daerah Provinsi Lampung dari tahun 2001 – 2012 

Dari gambar diatas dapat dillihat bahwa pajak daerah provinsi lampung 

mengalami peningkatan total selama kurung waktu 2001-2012. Pada tahun 

2001 jumlah pajak daerah sebesar 24.441,86 juta rupiah. Dan mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2012 pajak daerah 

mencapai 344.239,65 juta rupiah. 

2.2. Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit 

Bambang, 2004), mendapat balas jasa langsung. Retribusi dibagi atas tiga 

golongan: 

1. Retribusi Jasa Umum, 

2. Retribusi Jasa Usaha, 

3. Retribusi Perizinan Tertentu. 
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Tabel 6. Objek atau Jenis Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No.34 

Tahun 2000 

1. Retribusi Umum 

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain : 

a) Pelayanan kesehatan, 

b) Pelayanan kebersihan dan persampahan, 

c) Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta 

Catatan Sipil, 

d) Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, 

e) Pelayanan parkir di tepi jalan umum, 

f) Pelayanan pasar, 

g) Pelayanan air bersih, 

h) Pengujian kendaraan bermotor, 

i) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 

j) Penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah, 

k) Pengujian kapal perikanan. 

 

 

No. Objek atau Jenis Retribusi 

Daerah 

Prinsip atau Kriteria Penentuan 

Tarif 

1 Retribusi Jasa Umum 1. Besarnya Biaya penyediaan jasa 

yang bersangkutan 

2. Kemampuan Masyarakat 

3. Aspek Keadilan 

2 Retribusi Jasa Usaha  Tujuan untuk memperoleh keuntungan 

yang layak  

3 Retribusi Perizinan Tertentu Tujuan untuk menutup semua/seluruh 

biaya penyelenggaraan pemberian izin 

yang bersangkutan 
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2. Retribusi Jasa Usaha 

Adapun yang termasuk dalam jasa usaha antara lain : 

a) Pemakaian kekayaan daerah, 

b) Pasar grosir dan atau pertokoan, 

c) Pelayanan terminal, 

d) Pelayanan tempat khusus parkir, 

e) Pelayanan tempat penitipan anak, 

f) Penginapan/villa, 

g) Penyedotan kakus, 

h) Rumah potong hewan, 

i) Tempat penyandaran kapal, 

j) Tempat rekreasi dan olah raga, 

k) Penyebrangan di atas air, 

l) Pengelolaan air limbah, 

m) Penjualan usaha produksi daerah. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain: 

a) Izin peruntukan penggunaan tanah, 

b) Izin mendirikan bangunan, 

c) Izin tempat penjualan minuman beralkohol, 

d) Izin gangguan, 

e) Izin trayek, 

f) Izin pengambilan hasil hutan. 
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Tabel 7. Retribusi Daerah di Pemerintahan Provinsi Lampung. Nilai 

Retribusi daerah yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

TAHUN Retribusi 
Persentase Retribusi 

Daerah pada PAD 

2001 23.596 39,31 

2002 28.093 34,68 

2003 29.129 30,55 

2004 34.697 35,48 

2005 36.351 32,61 

2006 45.244 27,01 

2007 52.148 22,92 

2008 59.564 25,71 

2009 70.508 31,2 

2010 90.464 19,38 

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Juta Rupiah), Data Diolah. 

Dari Tabel 7, dapat dilihat retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah 

Provinsi Lampung. Data menjelaskan dari tahun 2001-2010 retribusi daerah 

terjadi peningkatan.Namun, pada tahun 2010 Retribusi Daerah yang diterima 

mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 

90.464 juta rupiah. 

2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang 

dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui 

anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan 

dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan 

daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya 

untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan 

yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah 

disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua 
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kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah 

khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta 

ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat 

adil dan makmur. walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu 

komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya hagi 

pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah 

berorientasi pada keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa 

dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, 

perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin 

keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. 

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak 

dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan 

daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan 

untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah 

dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua 

pilihan yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi 

sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan 

fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk 

mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila 

profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan (Riwu, 2005). 

2.4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah 

Pengertian lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah Kabupaten/Kota diluar pajak, retribusi, bagian laba 
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BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori 

penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan asset 

milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota. 

Tabel 8. Pendapatan Lain-Lain di Pemerintahan Provinsi Lampung. Nilai 

besarnya pendapatan lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut: 

TAHUN Pendapatan Lain-Lain 
Persentase Pendapatan 

Lain-Lain pada PAD 

2001 10.585 17,63 

2002 18.209 22,48 

2003 24.972 26,19 

2004 16.632 17,01 

2005 22.874 20,52 

2006 56.122 33,50 

2007 103.521 45,49 

2008 79.535 34,33 

2009 48.758 21,58 

2010 233.589 50,04 

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Juta Rupiah), Data Diolah. 

Dari Tabel 8, dapat dilihat Pendapatan Lain-Lain yang diterima oleh 

Pemerintah Provinsi Lampung. Data menjelaskan Pendapatan Lain-Lain 

mengalami naik dan turun hampir disetiap tahunnya, dan pada tahun 2010 

Pendapatan Lain-Lain yang diterima Provinsi Lampung mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan. 

1. Fungsi Pendapatan Asli Daerah 

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli 

daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut 

merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban 

daerah untuk membiayai belanja daerah. Dan juga merupakan alat 

untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna 
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menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Serta untuk mengatur 

dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu 

dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau 

yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. 

2. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja 

Daerah 

Studi tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran 

daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Syukriy & Halim (2003), menyatakan pendapatan 

(terutama pajak) akan mempegaruhi Anggaran Belanja Pemerintah 

Daerah. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan 

disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah 

atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. 

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian 

daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasar aspirasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang 

berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan 

potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi 

yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah 

yang berkelanjutan. 
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Syukriy dan Halim (2003), menemukan adanya perbedaan preferensi 

antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke 

dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD 

mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan 

justru mengalami penurunan.menduga power legislatif yang sangat 

besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai 

dengan preferensi publik. 

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting 

bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli 

Daerah ini sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian suatu 

daerah. Semakin banyak Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin 

memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya 

sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini 

menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk 

mandiri, dan begitu juga sebaliknya. 

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada 

suatu periode anggaran.Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak 

langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan 

belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja 

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 

keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung 
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merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan 

program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa serta belanja modal. 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja 

daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan 

kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan 

program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta 

menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, 

PAD berpengaruh terhadap belanja langsung. (Puspita Sari, 2009) 

3. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. 

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah 

penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum bagi 

daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan 

memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya 

daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya 

besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud 

melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah 
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dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum 

APBD dikurangi dengan belanja pegawai. (Halim, 2009) 

Menurut Halim (2009), ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan 

Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. 

Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang 

kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi 

ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan 

subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinanya 

lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan 

begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam 

kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah 

diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal 

sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan 

memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab 

masing-masing daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara 

menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009): 

a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 

penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 
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b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk 

Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana 

Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas. 

c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu 

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan. 

d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi 

bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Kesit Bambang, 2004) 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk 

pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan 

mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari 

pajak dan Sumber Daya Alam. 

Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber 

pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan 

lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat 

diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah 

untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. 

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah 

kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang 
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dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

a. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Daerah 

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber 

pembiayaan untuk belanja daerah guna pengadaan sarana dan prasarana 

dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah 

daerah kepada masyarakat. Bedanya, kalau PAD berasal dari uang 

masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintah 

pusat untuk pemerintahan daerah. 

4. Dana Alokasi Khusus 

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, 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. Dalam 

website direktorat jendral perimbangan keuangan kebijakan DAK bertujuan: 

a. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan 

keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan 

penyediaan sarana dan prasarana fisik. 

b. Pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan 

daerah.Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di 

daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara 

lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta 

termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata. 
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c. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan 

diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di 

bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur. 

d. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan 

prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur. 

e. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan 

lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus 

di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan 

cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu 

kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang 

infrastruktur. 

f. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak 

pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan 

khusus di bidang prasarana pemerintahan. 

g. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari 

DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga 

dan kegiatan yang didanai dari APBD. 

h. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi 

urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran 

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan 

Departemen Kesehatan. 
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Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan 

umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. 

Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi 

pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan 

menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan 

publik. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 9. Hasil Penelitian Sebelumnya 

PENELITI JUDUL VARIABEL HASIL 

Lembang 

Simanjuntak (2011) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum, 

dan Dana Alokasi 

Khusus Terhadap 

Belanja Daerah 

pada Pemda di 

Provinsi Sumatra 

Utara. 

 Pendapatan Asli 

Daerah 

 Dana Alokasi Umum 

 Dana Alokasi Khusus 

 Belanja Daerah 

Secara simultan 

realisasi Pendapatan 

Asli Daerah, realisasi 

Dana Alokasi Umum 

dan realisasi Dana 

Alokasi Khusus 

berpengaruh signifikan 

terhadap anggaran 

Belanja Daerah pada 

Pemerintah Daerah di 

Provinsi Sumatera 

Utara. 

Fhino Andrea 

Christy dan Priyo 

Hari Adi (2009) 

Hubungan antara 

dana alokasi 

umum, belanja 

daerah 

 Dana Alokasi Umum 

 Belanja Daerah 

Modal pemerintah 

daerah selama ini 

sangat ditentukan oleh 

faktor Dana Alokasi 

Umum 

Kesit Bambang 

Prakosa (2009) 

Analisis Pengaruh 

Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap 

Belanja Daerah 

 Dana Alokasi  Umum 

 Pendapatan Asli 

Daerah 

 Belanja Daerah 

Semakin besar Dana 

Alokasi Umum yang 

diterima oleh daerah dari 

pemerintah pusat dan 

Pendapatan Asli Daerah 

yang didapatakan 

menentukan besarnya 

alokasi Belanja Daerah 
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Noni Puspitasari, 

Idhar Yahya (2009) 

Pengaruh Dana 

Alokasi Umum 

dan Pendapatan 

Asli Daerah 

Terhadap Belanja 

Pemerintah 

Daerah pada 

Provinsi RIAU 

 Dana Alokasi Umum 

 Pendapatan Asli 

Daerah 

 Belanja Pemerintah 

Didapati bahwa DAU 

memberikan pengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

Belanja.Sedangkan 

PAD menunjukkan 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap 

Belanja, bahwa PAD 

secara individual tidak 

mempengaruhi Belanja. 

Maimunah (2006) Flaypaper effect 

pada Dana Alokasi 

Umum dan 

Pendapatan Asli 

Daerah terhadap 

Belanja Daerah 

pada  Kab./Kota di 

Pulau  Sumatra. 

 Dana Alokasi Umum 

 Pendapatan Asli 

Daerah 

 Belanja Daerah 

Besarnya nilai DAU 

dan PAD 

mempengaruhi 

besarnya nilai Belanja 

daerah (pengaruh 

positif).Telah terjadi 

flypaper effect pada 

Belanja Daerah pada 

Kab/Kota di Sumatera. 

Syukriy Abdullah 

dan Abdul Halim 

(2003) 

Pengaruh Dana 

Alokasi Umum 

(DAU) Dan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Terhadap Belanja 

Pemerintah 

Daerah: Studi 

Kasus Kab/Kota di 

Jawa dan Bali 

 Dana Alokasi Umum 

 Pendapatan Asli 

Daerah 

 Belanja Daerah 

Semuanya berpengaruh 

signifikan 

 


