
 
 

 

 

 

 

 

 

II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

A. Tinjauan Teoritis 

 

1. Anggaran Daerah 

 
Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan 

oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai 

suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun  secara  

matang  nantinya  akan  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  setiap langkah pelaksanaan 

tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk  melaksanakan   

keuangan  Negara   perlu   dibuat   dan   rencana   tersebut dituangkan dalam bentuk 

anggaran (Ghozali, 1997). 

 
Berbagai  definisi  atau  pengertian  anggaran  menurut  Djayasinga  (2007) dalam 

Nurul (2008)  antara lain: 

 
a.  APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari 

sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut 

digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. 

b.  APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapakan terjadi  

dalam  satu  tahun  kedepan  yang  didasarkan  atas realisasinya masa yang lalu. 

c.  APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan 
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dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan 

terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan 

disepakati yang akan dilakasanakan selama setahun. Penyusunan APBD yang perlu 

menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk  2008) sebagai berikut: 

 
1.  Transparansi dan akuntabilitas anggaran 

 
Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  berwibawa, 

transparansi anggaran  merupakan hal  yang penting, APBD merupakan 

salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi 

mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari 

suatu kegiatan atau proyek. 

2.  Disiplin anggaran 

 
Anggaran  yang  disusun  perlu  diklarifikasikan  dengan  jelas  agar  tidak 

terjadi   tumpang   tindih   yang   dapat   menimbulkan   pemborosan   dan 

kebocoran  dana.  Oleh  karena  itu  penyusunan  anggaran  harus  bersifat 

efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3.  Keadilan anggaran 

 
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 

retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Ole karena itu, penggunaannya 

harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh 

seluruh kelompok masyarakat. 

4.  Efisiensi dan efektifitas anggaran 

 
Dana  yang  dihimpun  dan  digunakan  untuk  pembangunan  harus  dapat 

dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, 

perencanaan  perlu  ditetapkan  secara  jelas  tujuan,  sasaran,  hasil  dan 
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manfaat  yang  diperoleh  masyarakat  dengan  melakukan  efisiensi  dan 

efektifitas. 

5.  Disusun dengan pendekatan kinerja 

 
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang 

telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya 

atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan 

profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait. 

 
Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang 

diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai   

belanja   tersebut.   Anggaran   merupakan   alat   penting   di   dalam penyelenggaran  

pemerintahan  (Arif,  2002).  Adanya  keterbatasan  dana  yang dimiliki   oleh   

pemerintah   menjadi   alasan   mengapa   penganggaran   menjadi mekanisme 

terpenting untuk pengalokasian sumber daya. 

Menurut Susanti (2008) dalam Nurul (2008) menjelaskan bahwa anggaran tidak 

hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat 

pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi 

manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, 

mengkomunikasikan,mengevalusi kinerja dan memotivasi bawahannya. Anggaran 

daerah merupakan salah satu alat  yang memegang peranan penting dalam rangka 

meningkatakan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat 

dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN 

merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002). 
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2. Alokasi Anggaran Belanja Daerah 

 

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode 

Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen 

utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga 

komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses 

penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. 

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah 

yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. 

Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah 

Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan 

proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Pratiwi, 2007). 

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut 

karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: (1) Belanja selain modal (Belanja 

administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; 

Belanja transfer; Belanja tak terduga). (2) Belanja modal. Secara umum belanja  

dalam APBD dikelompokan menjadi lima kelompok (Pambudi,2007), yaitu: 

 
 
a. Belanja administrasi umum. 
 

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan 

secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja 

administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu: 

1.  Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk 

orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau 

dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. 
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2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan  

barang  dan  jasa  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan pelayanan 

publik. 

3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya 

perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung 

dengan pelayanan publik. 

4. Belanja  pemeliharaan  merupukan  pengeluaran  Pemerintah  Daerah  untuk 

pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubugan secara langsung dengan 

pelayanan publik. 

b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua 

pengeluaran  Pemerintah  Daerah  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  atau 

pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi: 

1. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan 

prasarana   Publik)   merupakan   pengeluaran   Pemerintah   Daerah   untuk 

orang/peronal  yang  berhubugan  langsung  dengan  suatu  aktivitas  atau 

dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel. 

2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan 

prasarana   Publik)   merupakan   pengeluaran   Pemerintah   Daerah   untuk 

penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan 

publik. 

3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan 

prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya 

perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. 

4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan 
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prasarana Publik) merupukan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk 

pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubugan langsung dengan 

pelayanan publik. 

c.  Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan  

selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti  biaya operasi 

dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi: 

1.  Belanja  publik,  yaitu  belanja  yang  manfaatnya  dapat  dinikmati  secara 

langsung oleh masyarakat umum. 

2.   Belanja  aparatur,  yaitu  belanja  yang  manfaatnya  tidak  secara  langsung 

dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. 

d.  Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada 

pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan 

maupun  keuntungan  dari  pengalihan  uang  tersebut.  Kelompok  belanja  ini 

terdiri atas pembayaran: 

1.   Angsuran pinjaman. 

2.  Dana bantuan. 

3.  Dana cadangan. 

 
e.   Belanja  tak  tersangka adalah  pengeluaran  yang  dilakukan oleh  Pemerintah 

Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian 

luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahwa  belanja tidak terduga 

merupakan  belanja  untuk  kegiatan  yang  sifatnya  tidak  biasa  atau  tidak 

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial 

yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan 
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penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

 

 

3. Dana Alokasi Umum 

 
Menurut UU No. 25 tahun 1999, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU 

ditetapkan minimal 25% dari penerimaan Dalam Negeri. 10% untuk DAU daerah 

provinsi, 90% untuk DAU daerah kabupaten/kota. DAU Provinsi = jml DAU seluruh 

provinsi x bobot daerah provinsi yang bersangkutan bobot seluruh daerah provinsi DAU 

Kab/Kota = jml DAU seluruh kab/kota x bobot daerah kab/kota yang bersangkutan bobot 

seluruh daerah kab/kota. Menurut UU No. 32 tahun 2004, DAU adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar 

daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi 

daerah. 

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah” menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber 

dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemeratan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. DAU bersifat Block Grant yakni hibah yang penggunaannya cukup 

fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Hibah ini 

dapat digunakan untuk banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan. Dana alokasi umum 

merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan 

program pengeluaran tertentu. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup 



17 
 

 
 

kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah antar 

daerah sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya.  

 
Selain itu, DAU juga berfungsi sebagai equalization grant yang menetralisir 

ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah. Daerah yang 

mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang 

tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi 

akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah (Prakosa, 2004). Mengacu pada 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104/2000 tentang “Dana Perimbangan” (Mardiasmo, 

2002) mengatakan bahwa tujuan DAU adalah untuk horizontal equity dan suffiency. 

Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka 

melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan 

yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah 

suffiency (kecukupan) terutama adalah untuk menutupi fiscal gap. Suffiency dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sebagaimana dijelaskan oleh sekretariat bidang 

perimbangan keuangan pusat dan daerah tahun 2001 bahwa penyeimbang.  

Faktor murni adalah perhitungan dana alokasi umum berdasarkan formula, sedangkan 

faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan 

penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi 

tanggung jawab daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana 

Perimbangan” menyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. 

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah 
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fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Alokasi dasar 

dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah 

merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar 

umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturutturut dengan jumlah 

penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional 

Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal Daerah merupakan 

sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. 

 

4. Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari 

desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang 

dapat digali da digunakan sendiri sesuai dengan potensinya. Menuru Permendagri No. 

13/2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: 

a. Hasil pajak daerah, 

b. Hasil retribusi daerah, 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas 

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

modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan 

penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan 
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hasil pengelolaan kekyaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan 

mencakup: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; 

pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan 

pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; 

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas 

sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.  

 

Menurut Undang-Undang No. 33/2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pada 

Pasal 7 Undang-Undang No. 33/2004 Dalam disebutkan bahwa dalam upaya 

meningkatkan PAD, daerah dilarang: 

a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi; dan 

b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. 

5. Belanja Daerah 

 
Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, Belanja daerah meliputi semua 

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan 
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kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau 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 dengan ketentuan perundang 

undangan. Belanja diklasifikasikan sebagai berikut. Urusan pemerintahan terdiri dari 

belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja menurut urusan wajib 

mencakup: 

a. pendidikan, 

b. kesehatan, 

b. pekerjaan umum, 

c. perumahan rakyat, 

d. penataan ruang, 

e. perencanaan pembangunan, 

f. perhubungan, 

g. lingkungan hidup, 

h. pertanahan, 

i. kependudukan dan catatan sipil, 

j. pemberdayaan perempuan, 

k. keluarga berencana dan keluarga sejahtera, 

l. sosial, 

m. tenaga kerja, 

n. koperasi dan usaha kecil dan menengah, 

o. penanaman modal, 
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p. kebudayaan, 

q. pemuda dan olah raga, 

r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, 

s. pemerintahan umum, 

t. kepegawaian, 

u. pemberdayaan masyarakat dan desa, 

v. statistik, 

w. arsip, dan 

x. komunikasi dan informatika. 

Belanja menurut urusan pilihan mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. pertanian, 

b. kehutanan, 

c. energi dan sumber daya mineral, 

d. pariwisata, 

e. kelautan dan perikanan, 

f. perdagangan, 

g. perindustrian, dan 

h. transmigrasi. 

Fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan 

negara terdiri dari hal-hal sebagai berikut. 

a. pelayanan umum, 

b. ketertiban dan ketentraman, 

c. ekonomi, 

d. lingkungan hidup, 



22 
 

e. perumahan dan fasilitas umum, 

f. kesehatan, 

g. pariwisata dan budaya, 

h. pendidikan, dan 

i. perlindungan sosial. 

Alokasi  belanja  daerah  terdiri  dari  belanja  tidak  langsung  dan  belanja langsung. 

a. Belanja Tidak Langsung  

Belanja tidak langsung merupakan  belanja  yang  tidak  memiliki keterkaitan secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, terdiri dari hal-hal 

berikut ini. 

1. Belanja pegawai. 

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, 

serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

2. Bunga. 

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang 

dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan 

perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 

 
3. Subsidi. 

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada 

perusahaan/lembaga tertentu (perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau 

jasa pelayanan umum masyarakat) agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan 

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 
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4. Hibah. 

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk 

uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan 

kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahan daerah 

bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah 

kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada 

badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah. 

5. Bantuan sosial. 

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk 

uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

6. Belanja bagi hasil. 

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah 

tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

7. Bantuan keuangan. 

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang 

bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, 
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dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau 

peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum 

peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 

daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus 

peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah 

pemberi bantuan. 

8. Belanja tidak terduga. 

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa 

atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana 

sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang 

bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegaha gangguan 

terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. 

 

b. Belanja Langsung. 

 

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari hal-hal 

berikut ini: 

1. Belanja pegawai. 

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

2. Belanja barang dan jasa. 
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Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian 

jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

3. Belanja modal. 

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasidan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

 

6. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah  

 

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan 

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinath Pusat dan Daerah. 

Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah didalam rangka perimbangan keuangan 

Pemerintah  Pusat dan  Daerah dilaksanakan atas  dasar desentralisasi, 

dekonsentralisasi, dan pembatuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan 

desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman 

Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. 

Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mebiayai 

kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan  dengan  

dana  perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah,  hal  tersebut  

merupakan  konsekuensi  adanya  penyerahan  kewenangan Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini 
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untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja 

Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis 

tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi 

belanja. Sementara studi tentang pengaruh grants dari Pemerintah Pusat terhadap  

keputusan pengeluaran atau Belanja  Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 

tahun (Bambang Prakosa, 2004). Holtz-Eakin, 1985 dalam Bambang Prakosa (2004) 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah 

Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah. 

Melihat  beberapa  hasil  penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia,  menunjukan 

bahwa  Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting bagi suatu daerah 

dalam  memenuhi  belanjanya.  Dana  Alokasi  Umum  ini  sekaligus  dapat 

menunjukan  tingkat  kemandirian  suatu  daerah.  Semakin  banyak  Dana  Alokasi 

Umum  yang  diterima  maka  berarti  daerah  tersebut  masih  sangat  tergantung 

terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa 

daerah tersebut belum mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007). 

Secara teori  Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja 

daerah. 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 

(Puspita Sari, 2009). 

a. Pengaruh Dana  Alokasi Umum terhadap  alokasi belanja langsung. 

Secara teori Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja 

langsung. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari 

pemberian Dana  Alokasi  Umum  ini  adalah  pemerataan  dengan  memperhatikan  

potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat 

pendapatan. Jaminan   keseimbangan   penyelenggaraan  Pemerintah   Daerah   dalam   

rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU 

merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat. Sebagai  tujuan  dari  desentralisasi  yaitu  untuk  mempercepat  

pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai 

kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Puspita 

Sari, 2009). 

b. Pengaruh Dana  Alokasi Umum  terhadap  alokasi belanja tidak langsung. 

Secara teori Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja 

tidak langsung yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan 

tunjangan,  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil  kepada 

Kabupaten/Kota dan   Pemerintah  Desa, belanja bantuan Keuangan  kepada 

Kabupaten/Kota  dan  Pemerintah  Desa,  belanja  tidak  tersangka.  Setiap  tahun 

terjadi peningkatan belanja tidak langsung disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat  

yang  terus  menambah  jumlah  PNS,  serta  kenaikan  gaji  PNS.  Dengan demikian 
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Dana Alokasi Umum tidak terlalu segnifikan, jika dibandingkan dengan  kenaikan  gaji  

pegawai  tersebut.  Namun  didorong  kewajiban  untuk mengalokasikan   belanja   

hibah   sebagai   komponen   belanja   tidak   langsung. Sehingga DAU memiliki 

pengaruh terhadap belanja tidak langsung. 

7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah 

 

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (local own resources revenue) terhadap 

pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), Syukriy & Halim (2003) menyatakan 

pendapatan (terutama pajak) akan mempegaruhi Anggaran Belanja Pemerintah 

Daerah dikenal dengan nama tax spend hyphotesis. 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 (UU 

32/2004). 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. 

Colombatto (2001) dalam Syukriy dan Halim (2003) menemukan adanya perbedaan 

preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD   ke   
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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. 

 

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Langsung 

Secara teori Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja 

langsung. 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 ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, 

PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009). 
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b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung 

Secara teori Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak 

langsung, karena belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja 

pegawai berupa gaji dan tunjangan, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja Bagi 

Hasil kepada Kabupaten/Kota  dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja tidak tersangka. Peningkatan 

pendapatan yang diperoleh dari PAD mengalami pertambahan karena alokasi belanja 

tidak langsung cenderung digunakan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji 

dan tunjangan yang tiap tahun terjadi kenaikan gaji pegawai, dibanding untuk 

pengalokasian belanja tidak langsung lainnya. Dengan adanya kenaikan belanja 

pegawai mengorbankan komitmen  pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi 

Dalam Penelitiannya yang berjudul Hubungan antara dana alokasi umum, belanja 

daerah. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengujian tentang pengaruh Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) konsisten dengan penelitian 

sebelumnya. Besarnya Belanja pemerintah daerah selama ini sangat ditentukan 

oleh faktor Dana Alokasi Umum. 

2. Kesit Bambang Prakosa (2004) 

Dalam Penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Pendapatan  Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. Menyatakan 

Bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah dari 
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pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang di dapat akan menentukan 

besarnya alokasi Belanja Daerah. 

3. Maimunah (2006) 

Dalam Penelitiannya yang berjudul fly paper effect pada dana alokasi umum 

(DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja  daerah pada 

kabupaten/kota dipulau Sumatera. Hasil penelitian  di dapatkan bahwa Besarnya 

nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah 

(pengaruhpositif). Telah terjadi fly paper effect pada Belanja Daerah pada 

Kabupaten/Kota diSumatera. Pengaruh fly paper effect dalam memprediksi Belanja 

Daerah periode kedepan. Tidak terdapat perbedaan terjadinya fly paper effect baik 

pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi 

diKabupaten/Kota pulau Sumatera. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang 

diterima oleh daerah dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah yang 

didapat akan menentukan besarnya alokasi Belanja Daerah 

4. Noni Puspita sari, Idhar Yahya (2009) 

Pada penelilitian yang dilakukannya, meneliti tentang analisis DAU dalam era 

otonomi daerah studi kasus pada 30 Propinsi, teknik Analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang positif antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah yang 

mempengaruhi Belanja Daerah.  

5. Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2003) 

Melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus 

Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik 
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secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh antara Dana  Alokasi Umum dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada pengaruh 

DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah, maka dalam penelitian ini penulis akan 

menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap alokasi  belanja daerah yang 

terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. 

 


