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ABSTRACT
The purpose of this is study is to determine the effect of several regional financial
components (in local budget/APBD) i.e. Special Allocation Fund, General Allocation Grant,
and Region own source Revenue to the economic growth. The sample of this study are 5 (five)
listed regencies or cities in The Province of Central Java based on the data at Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Indonesia for the Year 2007 - 2012.
This study is focused to get general description of this intended 5 (five)
cities/regencies, which are selected from its performances in economic growth (PDRB)
during selected years (2007 – 2012). The independent variables on this study are Special
Allocation Fund, General Allocation Grant, and Region Own-Source Revenue. Going
concern economic growth is used as dependent variable and measured by using financial
reporting. Quantitative analysis using statistical method is used for the analysis, to find the
general pattern (relations) among the data.
The result of hypothesis testing showed : (1) In partial, DAU have a postive effect to
PDRB (2) In Partial, Dak have a positive effect to PDRB(3) In partial PAD, have a positive
effect to PDRB, (4) In Simultant DAU, DAK, PAD have connection to give a postive effect to
PDRB.
Keywords: DAU, DAK, PAD, PDRB, Economic Growth, Government Budget.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Akuntansi keuangan (pemerintah ) daerah di Indonesia merupakan salah satu
bidang dalam akuntansi sektor publik yang ,mendapat perhatian besar dari
berbagai pihak semenjak Reformasi Tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh
adanya kebijakan baru dari pemerinath Republik Indonesia yang “mereformasi”
berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya
dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan UU
Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan negara dan daerah (Halim, 2007; hal
1).
UU Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakan
otonomi daerah, sehingga UU tersebut sering disebut dengan Otonomi Daerah.
Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah
perkembangn kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri
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mengindasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian
(desentralisasi). (Halim, 2007; hal 1).
Berdasarkan pada lampiran 1, menunjukkan tingkat pertumbuhan PDRB
provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2012. Dimana dapat dilihat bahwa terdapat
kabupaten atau kota yang selalu memberikan kontribusi konstan setiap tahunnya
adapun kabupaten atau kota yang naik atau turun setiap tahunnya. Pada tahun
2007 kabupaten Cilacap dan kota Semarang merupakan kabupaten atau kota yang
mempunyai tingkat pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi di antara kabupaten
atau kota di Jawa tengah. Di tahun-tahun berikutnya kabupaten Cilacap dan kota
Semarang menunjukkan tingkat konsisten terhadap pertumbuhan PDRB di Jawa
Tengah. Untuk tingkat pertumbuhan PDRB paling rendah dan menunjukkan
konsisten selama 2007-2012 adalah kota Tegal dan kota Salatiga. Ini merupakan
hal sangat berbeda dengan kota Semarang yang mempunyai tingkat pertumbuhan
PDRB yang sangat tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena Semarang adalah
ibukota provinsi Jawa Tengah. Dimana semua pusat ekonomi dan bisnis
diselenggarakan.
Menurut (Aryanto, 2011), desentralisasi kebijakan memberikan kesempatan
besar bagi daerah-daerah untuk meningkatkan kondisi keuangan. Otoritas lokal
mengatur dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Objek dari penelitian ini adalah
untuk mngetahui kondisi keuangan otonomi local dan kemampuan dalam membuat
pemetaan keuangan lokal. Adapun indikator yang digunakan adalah peranan
kapasitas keuangan (pembagian) daripada PAD untuk keperluan wilayah dan
pertumbuhan pendapatan lokal. Kondisi yang menarik yaitu daerah yang
mempunyai sumberdaya alam melimpah (PAD nya tinggi) tidak bisa langsung
menduduki kondisi kinerja PAD yang baik. Kemampuan keuangan daerah dapat
dikategorikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi tergantung
kepada tingkat rasio kemandirian keuangannya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan Instrumen akuntabilitas atas
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan
uang publik. Penganggaran merupakan aktivitas pemerintah yang penting dan
universal. Setiap pemerintah harus menjalankan fungsi penganggaran dalam
melakukan aktivitas dan membelanjakan pendapatan. Akuntabilitas merupakan
dasar dari konsep anggaran yang diterima. Sifat-sifat seperti periodik, legal,
pengendalian penganggaran, dan dana yang dikonsolidasi merupakan sarana yang
penting untuk pemeliharan akuntanbilitas finansial dari eksekutif pada legislatif
(Mahsun, Sulistyowati, & Purwanugraha, 2006 hal 178).
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Tabel 1.1 Kondisi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Kriteria Tipologi Daerah Tahun 2010
Sumber : BPS, Tinjauan PDRB kabupaten/kota Jawa Tengah 2010, Diolah

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa daerah yang memiliki kontribusi
terhadap PDRB di Jawa Tengah tidak memungkinkan bahwa daerah tersebut masih
daerah relatif tertinggal. Banyak aspek penilaian yang menyebabkan daerah yng
mempunyai kontribusi besar dalam PDRB Jawa Tengah tergolong daerah
tertinggal seperti infrastruktur yang belum merata, angka pengangguran, serta
lapangan kerja yang belum memadai.
Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah terhadap
nasional.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah terhadap Nasional

Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah termasuk stabil dan stagnan
dari tahun 2004-2012. Dan hanya pada tahun 2009 mereka mengalami penurunan
pertumbuhan ekonomi ini memungkinkan banyak hal yang terjadi. Karena Jawa
Tengah merupakan daerah basis ekspor seperti batik, mabeul, dan sebagainya.
Secara umum, kinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah mengalami
peningkatan. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,10 persen pada tahun 2004
menjadi 6,30 persen pada tahun 2012 (diatas pertumbuhan ekonomi nasional).
Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah stabil dan stagnan setiap tahun hanya
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pada tahun 2009 mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Ini
merupakan hal yang kurang bagus karena setiap tahun pertumbuhan ekonomi
provinsi Jawa tengah seperti “berlari ditempat” tanpa ada peningkatan yng terjadi.
Ini yang menyebabkan Jawa Tengah menarik untuk di teliti tentang pertumbuhan
ekonominya. Yang bisa dilihat dari berbagai aspek seperti Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan Dana Alokasi umum.
Hal ini selaras dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Bastian, 2001; hal 223)
menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan
pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta
bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,
mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan
memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah (Dwirandra,
2006).
Ada 3 variabel untuk menghitung atau mengukur pertumbuhan ekonomi
yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus.
Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pusat untuk daerah dalam
mengembangkan daerah dalam segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain
lain. Sedangkan menurut Nurcholis (2007:hlm 182), Pendapatan Asli Daerah
adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi
daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. DAK atau Dana Alokasi
Khusus adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber
pendapatan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “Block Grant” yang berarti
penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) diutamakan untuk daerah-daerah
yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata.
Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional. Artinya, tidak ada
indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukan tingkat keberhasilan
secara komprehensif. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan
melalui pendekatan analisis anggaran, analisis laporan keuangan, metode balance
scorecard dan perfomance audit (Mahsun, 2009; hal 274).
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian terhadap PDRB 5 kabupaten di Jawa Tengah dan faktor yang
mempengaruhinya. Dimana peneliti mengambil sample 5 kabupaten di Jawa
Tengah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah. Peneliti
menggunakan perbandingan berdasarkan Dana Alokasi Umum,Pendapatan Asli
Daerah,dan Dana Alokasi Khusus. Peneliti mengambil judul Pengaruh DAU,
PAD, DAK Terhadap PDRB 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2007 –
2012.
Perumusan Masalah
Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan untuk
penelitian analisis kinerja keuangan daerah adalah:
1. Bagaimana pengaruh DAU terhadap PDRB kabupaten/kota Cilacap,
Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas?
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2. Bagaimana pengaruh PAD terhadap PDRB kabupaten/kota Cilacap, Semarang,
Klaten, Kudus, dan Banyumas?
terhadap PDRB kabupaten/kota Cilacap,
3. Bagaimana pengaruh DAK
Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas?
Batasan Masalah
Selain melakukan identifikasi masalah, penulis juga akan melakukan
pembatasan dalam masalah yang akan diteliti. Masalah yang akan diteliti adalah
apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini hanya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan
Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti 5 kabupaten Jawa
Tengah (kabupaten/kota Cilacap, Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas).
Dimana kabupaten/kota tersebut selalu memberikan kontribusi tinggi yang
konstan dari tahun pengamatan 2007-2012.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui :
1. Pengaruh DAU, PAD, dan DAK secara simultan terhadap PDRB
kabupaten/kota Cilacap, Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap PDRB kabupaten/kota
Cilacap, Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap tingkat PDRB
kabupaten/kota Cilacap, Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap PDRB kabupaten/kota
Cilacap, Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas.
Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau dinas-dinas yang
terkait untuk lebih menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat dan
daerah terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian daerah.
2. Departemen dalam Negeri : Peneliti mengharapkan agar Depdagri dapat
mengawasi kinerja Pemda secara efisien dan efektif. Serta memperhatikan
program kerja dari masing-masing daerah.
3. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku pemerintah
daerah terhadap kebijakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah di tingkat Provinsi se-Indonesia sehingga dapat dijadikan wacana
dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Akuntansi keuangan (pemerintah ) daerah di Indonesia merupakan salah
satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang ,mendapat perhatian besar dari
berbagai pihak semenjak Reformasi. Otoritas lokal mengatur dan
mengoptimalkan pendapatan daerah. Dalam pertumbuhan ekonomi daerah
selalu dilihat faktor penting seperti DAU, DAK, PAD, dan PDRB. Apakah
DAU, DAK, PAD memiliki pengaruh terhadap PDRB?
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
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Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah keuangan negara, teori
otonomi daerah dan desentralisasi, teori penganggaran, PDRB, DAU, PAD, dan
DAK. Kerangka pemikiran menggunakan 3 variabel dependen di antaranya
DAU, PAD, dan Dak. Variabel independennya adalah PDRB. Dimana
berdasarkan pengaruh simultan dan parsial dari ketiga variabel dependen.
BAB III : METODE PENELITIAN
Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan sample
menggunakan purposive sampling. Metode analisis menggunakan regresi linier
berganda.
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Analisis terhadap data DAU, PAD, DAK, dan PDRB. Penjelasan
mengenai uji asumsi klasik dimana uji normalitas, uji autokorelasi, uji
heteroskedistas. Pengujian hipotesis dan pembahasan dalam hasil penelitian.
BAB V : PENUTUP
Kesimpulan dari hasil variabel dependen DAU, DAK, dan PAD secara
simultan dan parsial terhadap PDRB. Saran yang diberkan kepada pemerintah
provinsi Jawa Tengah.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
2.1.1

Landasan Teori
Keuangan Negara
Salah satu lingkup dari keuangan negara adalah APBN (anggaran pendapatan
dan belanja daerah), disamping barang-barang inventaris kekayaan negara dan
BUMN (badan usaha milik negara). Baik APBN maupun barang-barang inventaris
kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara. Di lain pihak, pada tingkat
pemerintah daerah, terdapat pula ruang lingkup yang serupa dengan keuangan
negara. Lingkup tersebut adalah APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah).
Manajemen atau pengelolaan/pengurusan keuangan daerah terdiri atas pengurusan
umum dan pengurusan khusus. Menurut pasal 1 Undang-undang No 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang
baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung
pelaksanaan hak dan kewajiban. Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah
untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan
UUD 1945, rencana pembangunan jangka panjang (RJPJ), rencana pembangunan
jangka menengah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah (RKP) serta Undangundang APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani
masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan (agent of development) (Halim
& Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah, 2012, hal. 12-13).
Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah, Asas
umum tersebut sesuai isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu
(Tanjung, 2008, hal. 18):
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat.
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2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yng
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan
dengan peraturan daerah.
Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber
pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan
keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah tersebut adalah (Mardiasmo,
2002; hal. 76) :
1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan
keuangan
2. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran
3. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan deficit spending
4. Perubahan strategi pembiayaan

Gambar 2.1 Arus Keuangan Negara
2.1.2 Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi
2.1.2.1 Teori Otonomi Daerah
Otonomi berasal dari kata Yunani autos dan nomos. Kata pertama berarti
sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri,
dalam wacana administrasi publik daerah sering disebut sebagai local self
government. Menurut (Khusaini, 2006 hal. 111) daerah otonom praktis berbeda
dengan daerah government.
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Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang
bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi
pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Handayani, 2009). Sebagai
upaya untuk mencapai tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk
melaksanakan urusan pemerintahan.
Menurut Tim Fisipol Universitas Gadjah Mada dalam jurnal (Handayani,
2009), terdapat 4 (empat) unsur otonomi daerah, yaitu :
1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya
Kepala Daerah, DPRD, dan Pegawai Daerah;
2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya
dinasdinas daerah;
3. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak
daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinasdinas daerah;
4. Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri (diluar dari
instruksi dari pemerintahan pusat atau atasan) sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu
pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (high cost economy) dan yang
kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu daesentralisasi membutuhkan
dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah (Emelia, dalam jurnal
Handayani 2009).
Menurut Ibnu Syamsi (dalam jurnal handayani, 2006) terdapat beberapa
kriteria yang dapat dijadikan ukuran agar suatu daerah dikatakan mampu untuk
mengurus rumah tangganya sendiri:
a. Kemampuan struktur organisasinya
Struktur organisasi pemerintah daerah yang mampu menampung
seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah.
b. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah
Aparatur pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan
kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga
daerahnya. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan yang
diinginkan daerah dibutuhkan keahlian, moral, disiplin dan
kejujuran dari aparatur daerah.
c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar
bersedia terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional. Karena
peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjang
kesuksesan pembangunan daerah.
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d. Kemampuan keuangan daerah
Suatu daerah dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri
apabila pemerintah daerah tersebut mampu membiayai semua
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2.1.2.2

Desentralisasi Fiskal
Menurut (Khusaini,2006; hal. 167), desentralisasi fiskal merupakan bentuk
pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil,
dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah.
Desentralisasi fiskal adalah implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang
diserahkan kepada daerah yaitu menyangkut kebutuhan dana yang cukup besar,
sehingga perlu diatur dan diupayakan perimbangan keuangan secara vertikal antara
pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung
jawabnya.
Desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang
penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun
pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, salah
satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang
keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu
proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam
pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan adanya pergeseran beberapa
tanggung jawab terhadap pendapatan (revenue) dan atau pembelanjaan (expenditure)
ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam
menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi
wewenang (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor
lain juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli
daerahnya (PAD).
Justifikasi yang sering disebut dalam kaitannya dengan devolusi fungsi fiskal:
1. Menutup celah fiskal (Fiscal Gap)
Celah atau keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dapat dikurangi dengan mendesentralisasikan kekuasaan di bidang
keuangan. Pada umumnya ada tiga sebab yang mengakibatkan kesenjangan
fiskal tersebut; Pertama, pemerintah daerah memegang kewenangan
pembelanjaan yang lebih banyak dibanding kewenangan penerimaan, atau
dengan kata lain terlalu sedikit sumber-sumber penerimaan yang diberikan
otoritasnya kepada pemerintah daerah. Kedua, pemerintah daerah harus
melakukan belanja atau pengeluaran yang lebih banyak daripada modal
pembangunan dan pelayanan publik. Ketiga, pemerintah lokal belum
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan penerimaan.
2. Menyeimbangkan kapasitas fiskal
Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal
sehingga pemerintah daerah tidak terlalu tergantung kepada pusat.
3. Meningkatkan efektivitas belanja pemerintah
Kewenangan untuk mengalokasikan anggaran diserahkan kepada pemerintah
daerah agar pelayanan publik lebih dekat kepada rakyat.
4. Alasan-alasan politis
Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam akan memilih untuk memisahkan
diri jika mereka tidak diperbolehkan untuk menikmati penerimaan dari sumber
daya alam wilayahnya. Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal dapat dijadikan
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sebagai instrumen untuk memelihara kesatuan wilayah dan mencegah
ancaman separatis.
Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Usui dan Alisjahbana dalam Handayani, 2009, kunci utama dari
desentralisasi fiskal adalah pembuatan menjadi lebih dekat dengan masyarakat
sehingga distribusi pelayanan publik menjadi lebih mudah dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat lokal. Selanjutnya oleh disebutkan bahwa untuk mencapai
tujuan tersebut, harus terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:Menurut
Tim Fisipol Universitas Gadjah Mada (Handayani, 2009), terdapat 2 (dua) unsur
otonomi daerah, yaitu :
1. Fungsi mengikuti kapasitas (Function Should Follow Capacities)
Hal ini berarti pemerintah lokal harus mempunyai kapasitas sumber
daya manusia yang cukup untuk memenuhi fungsi pemerintahan
yang telah didelegasikan kepadanya.
2. Pendapatan mengikuti fungsi (Revenues Should Follow Function)
Hal ini berarti bahwa di dalam pemerintahan lokal harus tersedia
keseimbangan antara tanggung jawab pengeluaran dan instrumen
pendapatan
2.1.3 Teori Penganggaran
Perkembangan teori penganggaran publik baru-baru ini dijelaskan secara
detail dalam jurnal (Gibran dan Sekwat 2009) dalam papernya yang berjudul
“Continuing the Search for a Theory of Public Budgeting”. Gibran dan Sekwat
menyatakan bahwa perkembangan teori penganggaran selama ini hanyalah proses
mekanikal yang hanya untuk mengalokasikan sejumlah uang, tanpa hal ini
sebenarnya sudah disadari sejak tujuh puluh tahun yang lalu oleh V.O. Key (1940).
Lewis (1997; dalam Gibran dan Sekwat) menunjukkan fakta bahwa gerakan
manajemen sains dan manajemen administratif berpengaruh signifikan dalam
membentuk kekuatan politik dan ideologi sehingga menuntut diberlakukannya
Budgeting dan Accounting Act tahun 1921. Undang-undang ini menerapkan line-item
budget yang terpusat pada eksekutif dengan membentuk sebuah dinas yang
dinamakan dengan General Accounting Office yang memiliki kemampuan teknis
untuk membantu kongres (lembaga legislatif) dalam pembuatan keputusan anggaran.
Line item budget membagi pengeluaran ( belanja) ke dalam item-item yang
rinci dari belanja pemerinth dan tampak lebih mengutamakan untuk pengendalian
biaya dan meningkatkan efisiensi sehingga menghasilkan disiplin fiskal. Para
pemikir pada saat itu meyakini bahwa disiplin fiskal yang lebih besar mensyaratkan
sentralisasi, manajemen top-down, dan secara alamiah meyakini bahwa
pertanggungjawaban anggaran seharusnya melekat pada eksekutif. Pendekatan line
item budget tidak menyediakan informasi tentang tujuan program atau
pencapaiannya, sehingga tidak memadai untuk menghubungkan pengeluaran
(pemerintah) dengan kinerja publik atau untuk pembuatan pilihan antara alokasi
sumber daya alternatif (Pilegge,1992; dalam Gibran dan Sekwat).
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Metode penganggaran ini didasarkan pada fungsi dan aktivitas pemerintah
dalam mengimplementasikan kebijakannya. Pendekatan penganggaran ini konsisten
dengan pengertian bahwa pemerintah membutuhkan pengendalian biaya dalam usaha
untuk meningkatkan efisiensi operasional. Penganggaran kinerja merupakan,
sebagaimana line item budget, bentuk pendekatan teknikal lainnya yang juga
mengabaikan pertanyaan mengapa, yang lebih fokus pada bagaimana untuk
mencapau hasil akhir dan memberikan sedikit atau tidak ada perhatian kontens yang
lebih luas di mana penganggaran seharusnya berada.
Adapun tahapan mekanisme penganggaran kegiatan-kegiatan untuk
tercapainya SPM adalah sebagai berikut (Ritonga, 2010: 131-132).
a. Menyelaraskan antara capaian SPM yang terdapat di RPJMD dengan
program-program urusan wajib pemerintah ke dalam kebijakan umum
anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
b. Menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka
pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja, dan batas waktu
pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
c. Menentukan urutan prioritas kegiatan-kegiatanuntuk mencapai SPM. Salah
satu metode untuk menentukan prioritas kegiatan adalah dengan metode
analytic hierarchy process (AHP).
d. Menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan
menggunakan ASB.
Untuk pemerintah daerah, prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan
manajemen keuangan daerah antara lain sebagai berikut (WORLD BANK, 1998):
a. Komprehensif dan disiplin
Anggaran daerah disusun secara komprehensif menggunakan pendekatan
yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis
keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, dan mencari cara-cara
terbaikuntuk memecahkannya.
b. Fleksibilitas
Pemerintah daerah harus diberi keleluasan yang memadai sesuai dengan
ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya.
c. Terprediksi
Ini merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi
Anggaran Daerah.
d. Kejujuran
Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetap juga
menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran.
e. Informasi
Informasi merupakan basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan
yang baik.
f. Transparansi dan Akuntanbilitas
Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki
pengetahuan tentang permasalahan dan informas yang relevan sebelum
kebijakan dijalankan. Akuntanbilitas mensyaratkan bahwa pengambilan
keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya.
2.1.3.1

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN)
Struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada
sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan penerimaan dari luar
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negeri (pinjaman), sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja
pembangunan. Kedua mata anggaran di kedua sisi APBN tersebut dikonfrotasikan
satu sama lain. Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai belanja rutin,
sedangkan penerimaan luar negeri digunakan untuk membiayai belanja
pembangunan (Abimanyu & Megantara , 2009, hal. 5).
2.1.3.2

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara
baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah terutama dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal
30,31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan pertanggungajawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada
DDPR/DPRD berupa laporan laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud
setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. (Tanjung , 2008)
Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah, maka pada orde baru, APBD dapat didefinisikan
sebagai rencana operasional keuangan pemda., di mana pada satu pihak
menggambarkan perkiraan pengeluaraan setinggi-tingginya guna menutupi
pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995, hal. 20)
Unsur unsur APBD (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2007;hal.20):
1.
Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk
2.
menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan
bata maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran biasanya satu tahun

2.1.4

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam
suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah
nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada
suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang
PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa
tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun
tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk
mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur
ekonomi suatu daerah (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank
Indonesia).
PDRB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang
diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya
per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan
pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut.
Sehingga PDRB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa

PENGARUH DANA..., ANDRI GUSTAF EKA SAPUTRA, Ak.-IBS, 2014

memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor
produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul
faktor produksi yang digunakan. PDRB Nominal (atau disebut PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDRB tanpa memperhatikan
pengaruh harga. Sedangkan PDRB riil (atau disebut PDRB Atas Dasar Harga
Konstan) mengoreksi angka PDRB nominal dengan memasukkan pengaruh
dari harga (Sukirno, 1998).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam
suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga
konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah
nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada
suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang
PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa
tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun
tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk
mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur
ekonomi suatu daerah (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter,Bank
Indonesia).
Perhitungan PDRB melalui 3 pendekatan yaitu (Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan):
a. Metode Produksi
Dalam pendekatan ini PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam
jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit produksi dalam penyajian
dikelompokkan dalam 9 sektor atau lapangan antara lain :
1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik,gas, dan air bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Jasa keuangan, persewaan jasa perusahaan, dan
9. Jasa – jasa
b. Metode Pendapatan
PDRB ialah penjumlahan semua komponen permintaan terakhir antara
lain:
1. Pegeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak
mencari untung.
2. Konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto
4. Perubahan stock
5. Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu.(ekspor-impor)
c. Metode Pengeluaran
Pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang
diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di
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suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas
jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah/gaji, sewa tanah, bunga
modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak
langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB kecuali faktor pendapatan,
termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto.
2.1.5

2.1.6

Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana
Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan
APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi (PP No. 55/2005).
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. Adapun cara
menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:
a. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25%
dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk
daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90%
dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
c. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota
tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi
umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan
porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas
merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh
Indonesia (Prakosa, 2009)
Berdasarkan komponen-komponen di atas yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana Perimbangan”, alokasi DAU
untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula:
DAU = CF + AD
Dimana,
DAU : Dana Alokasi Umum
CF
: Celah Fiskal
AD
: Alokasi Dasar
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang
diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku (Halim, 2001;hlm 28). PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah. Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan
bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
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c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik
daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah
d. Pajak Daerah
2.1.6.1.1

Pajak daerah
Secara umum pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan dari
masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang
bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya
dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa)
secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan (Ananda, Suratman, & Paddu, 2012, hal. 7).
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki
unsur-unsur berikut:
1. Pungutan dari masyarakat
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa kontra prestasi/balas jasa dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk; dan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat
luas.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang
dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi dan 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.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2000,
beberapa jenis pajak daerah itu diserahkan masing-masing baik
kepada daerah provinsi maupun daerah kabutapen/kota. Adapun
kepada daerah provinsi, yang menjadi kewenangannya dalam
pengutipan pajak daerah ini meliputi:
1. Pajak kenderaan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Bea balik nama kenderaan bermotor dan kenderaan di atas air
3. Pajak bahan bakar kenderaan bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan
Sedangkan bagi daerah kabupaten/kota sumber pendapatan daerahnya
dari sektor pajak daerah ini meliputi:
1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

2.1.6.1.2

Retribusi daerah
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Retribusi menurut Feldmann (Goedhart, 1982, hal. 120) adalah
penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga
swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkannya,
berhubung dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakannya atas usul
dan untuk kepentingan rumah tangga rumah tangga, dan prestasiprestasi tersebut, karena berhubungan dengan kepentingan umum,
secara khusus dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 34 Tahun 2000
adalah sebagai berikut:
1. Retribusi
jasa umum, yang dapat dikutip oleh setiap
pemerintah daerah berdasarkan kriteria sebagai berikut :
a. Bersifat bukan pajak
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang
pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi,
disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan
umum.
d. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
mengenai penyelenggaraannya
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
potensial
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa
tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang
lebih baik
2. Retribusi jasa usaha, yang dapat dikutip setiap pemerintah
daerah berdasarkan kriteria jasa yang bersangkutan adalah jasa
yang bersifat komersial, yang seyogyanya disediakan oleh
sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta
yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara
penuh oleh pemerintah daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu, yang dapat dikutip oleh setiap
pemerintah daerah berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan
yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas
desentralisasi
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna
melindungi kepentingan umum
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam
penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk
menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin
tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
retribusi perizinan.
Menurut Pasal 18 ayat (3) huruf c UU Nomor 34 Tahun 2000, penetapan
sesuatu yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu adalah:
1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
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2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
retribusi perizinan.
Pengawasan atas peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
secara efektif dilakukan sejak tahun 2002 dengan menggunakan berbagai instrumen
antara lain “Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.07/2007. Anggota Tim Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari para pejabat yang mewakili Departemen
Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan instasi terkait lainnya. (Keuangan, 2006,
hal. 96).
2.1.7

Dana Alokasi Khusus (DAK)
Alokasi DAK dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak
adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan
usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber
pembiayaannya yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut.
Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat
berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk
sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya.
Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah
yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari
DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam
anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih
besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu
diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk
pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai
prioritas nasional.
Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang
tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan
kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Berdasarkan ketentuan
Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini
diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
2.1.7.1 Kriteria Dana Alokasi Khusus (DITJEN Perimbangan Keuangan,2014)
a. Kriteria Umum Dana Alokasi Khusus
Prioritas pengalokasian DAK diutamakan untuk daerah-daerah
yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata.
Kemampuan Fiskal daerah tersebut didasarkan atas selisih antara
realisasi Penerimaan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah)
tidak termasuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) dengan Belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah (fiskal netto) pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
b. Kriteria Khusus Dana Alokasi Khusus
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Pengalokasian DAK juga harus memperhatikan daerah-daerah
tertentu yang memiliki dan/atau berada di wilayah dengan kondisi dan
kebutuhan khusus, seperti :
1. Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) yang merupakan Daerah otonomi khusus;
2. Kawasan Timur Indonesia, Pesisir dan Kepulauan, Perbatasan
Darat,
Tertinggal/Terpencil,
Penampung
Program
Transmigrasi, Rawan Banjir dan Longsor.
3. Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Daerah Pasca
Konflik;
c. Kriteria Teknis Dana Alokasi Khusus
Yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat
menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis
pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
2.2 Penelitian Terdahulu
Beberapa perbedaan penelitian tentang independensi, dan mekanisme corporate
governance disajikan dalam tabel di bawah ini:
No Nama
Variable penelitian
Hasil penelitian
peneliti
1

2

Ant´onio
Afonso dan
Sonia
Fernandes
(2007)

Variabel independen:
Assessing and explaining
the relative Efficiency
Variabel dependen: local
government

Bahwa sebagian besar kota bisa
meningkatkan kinerjanya tanpa perlu
meningkatkan belanja kota. Dalam skor
efisiensi tahap kedua dijelaskan melalui
analisis Tobit dengan serangkaian faktor
sosio-ekonomi yang sangat relevan jelas
bermain peran penting input nondiskresioner, seperti pendidikan dan daya
beli per kapita.

William R. Variabel independen :
Baber , at all Accounting Restatements,
. (2011)
Governance and Municipal
Debt Financing

Studi ini mengkaji konsekuensi dari
penyajian kembali keuangan di pasar
untuk utang kota. Peneliti menemukan
bahwa biaya utang kota rata-rata adalah
35 basis poin lebih tinggi dengan berikut
Variabel dependen : Local pengungkapan penyajian kembali
Government
keuangan, yang menunjukkan bahwa
kualitas pelaporan keuangan merupakan
masukan penting untuk keputusan
pemberian kredit kota. Spesifikasi biaya
utang yang membuat penyajian dan
karakteristik tata kota secara interaktif
menunjukkan konsekuensi yang
merugikan dari segi penyajian kembali
tersebut yang diperlemah oleh Audit
pengawasan yang kuat dan dengan
ketentuan yang mendorong partisipasi
pemilih langsung dalam proses
pemerintahan. Ini bukti yang
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menginformasikan berpikir tentang peran
auditor dan pemilih pengawasan di kota
proses pelaporan keuangan.

3

4

M.
Naganathan
dan K. Jothi
Sivagnanam
(2000)

Variabel independen :
Federal Transfers and Tax
Efforts

Priyo Hari
Adi
dan
Laras Wulan
Ndadari
(2008)

Variabel independen:
Perilaku Asimetris
Pemerintah Daerah

Variabel denpenden : India
government

Variabel dependen:
Transfer Pemerintah Pusat

Peneliti meneliti efek insentif pada
upaya pajak dari konsekuensi pemerintah
penerima pada saat penyerahan federal
hibah. Untuk menguji hipotesis tidak
bertanggung jawab fiskal itu perlu untuk
memeriksa implikasi upaya pajak dari
kebijakan hibah selama periode selain
memeriksa perilaku pengeluaran dalam
menanggapi kebijakan. Dengan
demikian dampak fiskal transfer hibah
memiliki dua dimensi : pendapatan dan
pengeluaran dan dapat menyebabkan
variasi baik dalam upaya pajak, dan
keputusan pengeluaran. Namun,
penelitian ini tidak akan menguji
hipotesis tidak bertanggung jawab fiskal
yang merupakan upaya untuk
memperkirakan secara eksklusif
implikasi upaya pajak konsekuen pada
transfer pemerintah federal untuk
menjaga penelitian dikelola dan spesifik.
Menunjukkan bahwa transfer pemerintah
pusat berpengaruh terhadap
besarnya pengeluaran yang dilakukan
oleh pemerintah daerah kabupaten atau
kota. Pada saat pemerintah daerah
menerima transfer dari pemerintah pusat
dana itu digunakan tanpa adanya upaya
untuk meningkatkan PAD tiap-tiap
daerah.
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5

Rudi Aryanto Variabel Independen :
(2011)
Analisis Kemandirian
Keuangan Daerah Dan
Pertumbuhan
Ekonomi
Variabel dependen :
Kabupaten/Kota Di
Sumatera Selatan

6.

Jorge
MartínezVázquez dan
Robert
M.
Mcnab
(2006)

Variabel Independen :
Fiscal decentralization,
macrostability, and growth

Priyo Hari
Adi dan
Puspa Dewi
Ekaristi
(2009)

Variabel Independen :
Fenomena Ilusi Fiskal

7.

Variabel dependen :
Economic growth

Variabel dependen :
Kinerja Anggaran
Pemerintah Daerah

Hasil temuan ini mengindikasikan
kecenderungan daerah untuk
mempertahankan (bahkan meningkatkan)
transfer dana dari pemerintah pusat yang
jumlahnya semakin besar. Padahal
dengan otonomi daerah, diharapkan
pemerintah kabupaten/kota mampu
membiayai pengeluarannya dengan
kemampuan keuangan sendiri. Oleh
karena itu, setiap kabupaten/kota yang
memiliki rasio kemandirian keuangan
daerah yang masih rendah, harus mencari
strategi dalam rangka meningkatkan PAD
nya, baik melalui peningkatan pajak,
retribusi daerah maupun sumber-sumber
lainnya.
Meneliti bagaimana pengaruh
desentralisasi fiskal Pertumbuhan
ekonomi. Hasil penelitian bahwa
desentralisasi dapat mempromosikan
stabilitas harga di negara-negara
berpenghasilan tinggi dan mengurangi
harga stabilitas dalam mengembangkan
dan negara-negara transisi. Meskipun
sangat jelas bahwa buruk dirancang atau
dilaksanakan kebijakan desentralisasi
fiskal dapat menciptakan insentif bagi
pemerintah daerah untuk overmeminjam relatif terhadap kapasitas
utang - servis mereka dan berpotensi
menyebabkan ekonomi makro
ketidakstabilan , tampak bahwa , dengan
memungkinkan pemerintah pada tingkat
yang berbeda untuk memobilisasi mereka
sendiri pendapatan , desentralisasi
akhirnya mengarah ke harga yang lebih
stabil di negara-negara berpenghasilan
tinggi .
Penelitian ini membuktikan adanya ilusi
fiskal dalam APBD kabupaten
dan kota se-Jawa Tengah. Jadi untuk
menentukan seberapa besar Dana Alokasi
Umum (DAU), pemerintah pusat perlu
memperhatikan informasi mengenai
faktorfaktor yang dapat mempengaruhi
pendapatan dan belanja pemerintah
daerah. Dari sisi pendapatan, ilusi fiskal
terdeteksi dari adanya korelasi negatif
belanja daerah dengan ratio pendapatan
yang digunakan untuk belanja dan pajak
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tidak langsung. Hal ini memberikan
indikasi tidak optimalnya pemanfaatan
penerimaan daerah, baik yang berasal
dari transfer (DAU) maupun dari
penerimaan sendiri (PAD).

9.

Fitria
Wulandari
(2012)

Variabel Independen :
Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi (PDRB), PAD,
dan DAU
Variabel dependen :
Belanja Daerah Di
Kabupaten Pasaman Barat

Hasil penelitian ini :
-Secara Parsial hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pertumbuhan
Ekonomi(PDRB), Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum
(DAU) terhadap Belanja Daerah di
Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini
menunjukkan bahwa secara parsial pola
manajemen pengeluaran pemerintah
daerah Kabupaten Pasaman Barat,
khususnya yang terkait dengan Belanja
Daerah, rata-rata Pemerintah Daerah
lebih bergantung pada PDRB, PAD dan
DAU.
- Secara bersama terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara Pertumbuhan
Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum
(DAU) terhadap Belanja Daerah, hal ini
ditunjukkan dengan hasil perhitungan
Fhitung 717,023 > Ftabel6,590 atau
dengan angka signifikan 0,000< 0,05.
Dengan demikian Ho ditolak dan Ha
diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa
apabila PDRB, PAD dan DAU
mengalami peningkatan maka Belanja
Daerah juga akan mengalami
peningkatan.
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10.

Askal
Tuasikal
(2008)

Variabel Independen :
Pengaruh DAU, DAK,
PAD, Dan PDRB
Variabel dependen :
Belanja Modal Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Di Indonesia

11.

Dodik
Siswantoro
(2012)

Variabel Independen :
Pengaruh Dana Alokasi
Umum, Pendapatan Asli
Daerah, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Dan
Luas Wilayah
Variabel dependen :
Belanja Modal

Studi ini menemukan bahwa DAU, DAK,
PAD, dan PDRB dipengaruhi belanja
modal secara bersamaan. Pendirian lain
hanya PDRB tidak dipengaruhi belanja
modal sebagian. Batasan penelitian ini
adalah bahwa penelitian ini melakukan
Nott mengeksplorasi yang belanja sektor
yang lebih mengkonsumsi sumber daya
lokal keuangan. Berdasarkan itu, perlu
peneliti masa depan untuk melakukan
sektor menganalisis untuk mempelajari
yang belanja sektor yang lebih
mengkonsumsi sumber daya lokal
keuangan dan untuk meningkatkan
pendapatan daerah. Selain itu, untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik, bagi
peneliti yang ingin mempelajari
kebutuhan tema yang sama untuk
menambahkan tahun diamati, misalnya 5
10 tahun.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU),
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
dan Luas Wilayah terhadap alokasi
Belanja Modal.
Secara empiris penelitian ini
membuktikan bahwa besarnya alokasi
belanja modal dipengaruhi oleh DAU,
PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara
parsial DAU tidak berpengaruh terhadap
alokasi belanja modal sedangkan PAD,
SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh.

2.3 Kerangka Pemikiran
Penelitian ini didasarkan pada analogi bahwa transfer pemerintah pusat
(DAU) kepada pemerintah daerah seharusnya menjadi insentif bagi pemerintah
aerah untuk membiayai belanja daerah. Adanya peningkatan belanja daerah (seperti
pembangunan infrastruktur publik) akan meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD) dari sektor pajak, sehingga secara bertahap pemerintah pusat mengurangi
dana transfer tersebut.
Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah
(Priyo, 2009). Belanja merupakan variabel terikat yang besarannya akan sangat
bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari
penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya
komponen penerimaan seharusnya mempunyai hubungan positif dengan belanja,
namun bila terjadi hal yang sebaliknya maka diindikasikan terjadi ilusi fiskal (Priyo,
2009).
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DAU
DAK

Pertumbuhan
Ekonomi

2.4 Hipotesis
Hipotesis 1 :
Hₒ : Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat
ekonomi.
Hₐı : Secara parsial DAU mempunyai pengaruh terhadap tingkat
ekonomi.
Hipotesis 2 :
Hₒ : Secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat
ekonomi.
Hₐ₂ : Secara parsial PAD mempunyai pengaruh terhadap tingkat
ekonomi.

PAD

pertumbuhan
pertumbuhan
pertumbuhan
pertumbuhan

Hipotesis 3 :
Hₒ : Secara parsial DAK tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan
ekonomi.
Hₐ₃ : Secara parsial DAK mempunyai pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan
ekonomi
Hipotesis 4 :
Hₒ : Secara simultan DAU, PAD, dan DAK tidak berpengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Hₐ₄ : Secara simultan DAU, PAD, dan DAK mempunyai pengaruh terhadap
tingkat pertumbuhan ekonomi.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian
Definisi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel
atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifiikasikan kegiatan, ataupun
memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau
variabel tersebut (M. Nazir, 1998). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan
dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi
variabel yang digunakan.
Penelitian ini mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi. Dalam pengaruhnya dibagi menjadi 2 cara yaitu simultan dan
partial. Persamaan menggunakan pertumbuhan ekonomi (PE) sebagai variabel
dependen, sedangkan variabel independennya adalah DAU, PAD, dan DAK.
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Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian determinan
kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
3.1.1 PDRB (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO)
Produk domestik suatu daerah adalah semua barang dan jasa
sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di
wilayah domestik,tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya
berasal dari atau dimiliki oleh penduduk tersebut. Pendapatan yang
timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan
pendapatan domestik. Data yang diambil adalah data Produk Domestik
Regional Bruto kabupaten/kota Cilacap, Semarang, Klaten, Kudus, dan
Banyumas berdasarkan periode dari tahun 2007 sampai 2012 dan
menggunakan metode pengeluaran.
3.1.2

Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk
menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan
fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah
daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Data
yang diambil adalah data Dana Alokasi Umum kabupaten/kota Cilacap,
Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas berdasarkan periode dari
tahun 2007 sampai 2012.

3.1.3

Pendapatan Asli Daerah
Komponen dalam PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah,
bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang
disahkan. Data PAD yang digunakan adalah data PAD pada tahun
berjalan (PAD) dan tahun sebelumnya (PAD). Data PAD tahun berjalan
(PAD) digunakan pada persamaan struktural kedua, sedangkan data
PAD tahun sebelumnya (PAD) digunakan pada persamaan struktural
kedua. Data yang diambil adalah data Pendapatan Asli Daerah
kabupaten/kota Cilacap, Semarang, Klaten, Kudus, dan Banyumas
berdasarkan periode dari tahun 2007 sampai 2012.

3.1.4

Dana Alokasi Khusus
Dua peraturan perundangan tentang desentralisasi dan
otonomi daerah, yaitu UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 saat
ini menjadi dasar bagi penerapan struktur politik dan administrasi
pemerintahan, khususnya keuangan (fiskal) di Indonesia. UU No.
32/2004 mengatur pelimpahan penyelenggaraan sebagian besar
urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, sementara UU
No.33/2004 menata kebijakan perimbangan keuangan sebagai
konsekuensi atas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Data yang diambil adalah data Dana
Alokasi Khusus kabupaten/kota Cilacap, Semarang, Klaten,
Kudus, dan Banyumas berdasarkan periode dari tahun 2007 sampai
2012.

3.2 Jenis dan Sumber Data
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Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari
DAK, DAU, dan PAD. Data tersebut juga merupakan data runtun waktu (time series),
yaitu data secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu.
Dalam hal ini data yang digunakan berupa periode tahun 2007-2012.
Menurut Singleton et al (dalam Prabawati, 2009), data diperoleh dengan
mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel (populasi), semua data yang ada
pada gilirannya merupakan variabel yang kita ukur, dapat diklasifikasikan menjadi
data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau
sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku,
literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Adapun data yang diambil adalah data kabupaten/kota Cilacap, Semarang, Klaten,
Kudus, dan Banyumas berdasarkan periode dari tahun 2007 sampai 2012.
Sumber data berasal dari literatur maupun buku-buku yang menjadi rujukan
relevan untuk penelitian. Data-data juga diperoleh dari portal Direktorat Jendral
Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia di
www.djpk.depkeu.go.id.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sample
yang diambil berdasarkan tingkat PDRB yang tertinggi di Jawa Tengah selama
periode 2007-2012, dimana peneliti menggunakan 5 kabupaten yang selalu konsisten
dalam 5 tahun terakhir. Data yang diperoleh merupakan data-data dari berbagai
literatur yang berkaitan baik berupa catatan-catatan, dokumen, arsip, maupun artikel.
Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan
tujuan penelitian. Datadata tersebut diperoleh melalui browsing di situs resmi
Direktorat
Jenderal
Perimbangan
Keuangan
Departemen
Keuangan
(www.djpk.depkeu.go.id)
3.4 Metode Analisis
3.4.1 Alat Analisis Pengaruh DAU, PAD, dan PDRB terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini
akan menggunakan regresi linier berganda berdasarkan pada pengembangan
teori sebagai berikut:
Y = ₒ + ln₁X₁ + ln₂X₂ + ln₃ X₃+ e
Dimana:
Y = Pertumbuhan Ekonomi
X₁ = DAU
X₂ = PAD
X₃ = DAK
e = error
Model dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis regresi dengan
kombinasi data time series dan cross section, yang populer disebut dengan
pooled memiliki obsevasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data
cross section time series. Pooled time series merupakan kombinasi antara time
series yang yang memiliki observasi-observasi pada unit analisis di titik tertentu
(Syars dalam Mudrajat Kuncoro, 2001). Ciri khusus pada data time series
adalah berupa urutan numerik dimana interval antar observasi atas sejumlah
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variabel bersifat konstan dan tetap sedang data cross section adalah suatu unit
analisis pada suatu titik tertentu dengan observasi sejumlah variabel. Unit
analisis dalam hal ini dapat berupa individu, Kota, Kabupaten, Provinsi, Negara,
bisnis, rumah tangga, atau industri.
3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Sehubungan dengan penggunaan metode OLS, untuk menghasilkan nilai
parameter model penduga yang lebih sahih, maka untuk menguji apakah model
tersebut menyimpang dari asumsi klasik perlu dilakukan pengujian dengan yang
terdiri dari (1) uji normalitas, (2) uji autokolerasi, dan (3) uji heterokoditas ;
1. Uji Normalitas
Regresi linier klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas
dari gangguan µt memiliki rata-rata yang diharapkan sam dengan nol, tidak
berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini,
penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti
unbiased dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003).
2. Uji Autokorelasi
Autokorelasi (serial korelasi) adalah korelasi yang terjadi di antara
anggota observasi yang berdekatan. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka
estimator OLS tidak lagi efisien. Karena selang keyakinan akan semakin
lebar, berarti uji t dan uji F menjadi tidak valid dan kurang kuat.
Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota
serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data
time series) atau ruang (seperti dalam data cross section). Autokolerasi
pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat
juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series, observasi
diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar
kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan,
khususnya kalau interval antar dua observasi sangat pendek.
3. Uji Heteroskedastisitas
Terdapat beberapa metode untuk mengidentifikasi adanya
heteroskedastisitas, antara lain: metode grafik, metode Park, metode rank
Spearman, metode Lagrangian Multiflier (LM test) dan white
heteroscedasticity test. Metode pengujian dalam penelitian ini
menggunakan metode White, metode ini tidak menggunakan asumsi
normalitas sehingga sangat mudah untuk diimplementasikan dan sangat
cocok dengan model logit yang berdistribusi Logistic (Gujarati, 2003). Jika
suatu model logit ialah sebagai berikut :
Yi  1   2  2i   3  3i  ui
Maka proses pengujian dengan metode white ini ialah dengan
melakukan regresi tambahan sebagai berikut :
uˆi2  a1  a2 X 2i  a3 X 3i  a4 X 22i  a5 X 32i  a6 X 2i X 3i  vi
Regresi ini adalah regresi di mana variabel residual kuadrat dari
regresi asli (3.11) diregres terhadap variabel independen yang asli ( X ) dan
kuadrat dari variabel indepeden tersebut, serta dari interaksi variabel
independennya (cross product(s) of the regressors). Dari hasil regresi ini
tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai R2 yang akan digunakan dalam
pengujian hipotesis.
Pengujian hipotesis yang dilakukan ialah :
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H0 : Tidak ada heteroskedastisitas (homokedastis)
H1 : Ada heteroskedastisitas
3.6 Metode Pengujian Hipotesis
Jika model sudah bebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka pengujian
hipotesis dapat dilakukan. Pengujian hipotesis terhadap hipotesis dilakukan
dengan uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen terhadap variabel
dependen, baik secara bersama-sama dilakukan dengan uji statistik t (t-test) dan uji
F(F- test) serta pengujian koefisien determinasi (R²).
Hipotesis yang akan diuji penelitian berkaitan dengan ada tidaknya
pengaruh antara variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen
(variabel terikat). Dimana hipotesis nol (Hₒ) merupakan hipotesis yang
menunjukkan adanya pengaruh.
3.6.1 Pengujian Hipotesis parsial (Uji t)
Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial
guna menunjukan pengaruh tiap variabel independen secara individu
terhadap varibel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen.
Adapun hipotesis statistik secara parsial yang akan diuji dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Hipotesis 1 :
Hₒ : ı ≤ 0, DAU berpengaruh parsial terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Hı : : ı ≥ 0 DAU tidak mempunyai pengaruh parsial terhadap
tingkat pertumbuhan ekonomi.
Hipotesis 2 :
Hₒ :  ₂ ≤ 0, PAD berpengaruh parsial terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Hı : ₂ ≥ 0PAD tidak mempunyai pengaruh parsial terhadap
tingkat pertumbuhan ekonomi.
Hipotesis 3 :
Hₒ :  ₃ ≤ 0,DAK berpengaruh parsial terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Hı : ₃ ≥ 0 DAK tidak mempunyai pengaruh parsial terhadap
tingkat pertumbuhan ekonomi
Hipotesis 4 :
Hₒ : ₄ ≤ 0, DAU, PAD, dan DAK berpengaruh secara simultan
terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.
Hı : ₄ ≤ 0, DAU, PAD, dan DAK tidak mempunyai pengaruh
secara simultan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.
Kriteria pengambilan keputusan :
Hₒ ditolak jika sig. t < 0,05
Hₒ diterima jika sig.t > 0,05
3.6.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Serempak (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengerahui apakah variabel-variabel
independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam
mempengaruhi variabel-variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih
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besar dari nilai F tabel, maka variabel-variabel independen secara
keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menguji
hipotesis ini penulis menggunakan eviews.
Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan
ada atau tidaknya pengaruh secara simultan variabel independen
mempengaruhi variabel dependen. Dimana hipotesis nol (Hₒ) yaitu
hipotesis tentang tidak adanya pengaruh umumnya diformulasikan
untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (Hₐ) merupakan hipotesis
yang diajukan peneliti dalam penenlitian ini. Adapun Hipotesis yang
digunakan :
H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0
Artinya tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara
variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (X₁),
Pendapatan Asli Daerah (X₂), dan Dana Alokasi Khusus (X₃)
terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y)
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0
Artinya ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel
independen yaitu Dana Alokasi Umum (X₁), Pendapatan Asli
Daerah (X₂), dan Dana Alokasi Khusus (X₃) terhadap variabel
dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y).
Kriteria pegambilan keputusan :
Hₒ ditolak jika sig.F < 0,05
Hₒ diterima jika sig.F > 0,05
3.6.3 Pengujian Koefisien Determinasi R²
Koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent.
Nilai koefisien determinasi di antara 0 dan 1 (0 < R² <1), nilai (R²)
yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang
mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untk memperoleh prediksi variasi model
dependen (Gujarati, 2003).
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah
bias terhadap jumlah variabel dependen, (R²) pasti meningkat. Tidak
peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen atau tidak (Handayani, 2009). Oleh karena itu,
banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R²
pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai
adjusted R² dapat naik dan turun apabila satu variabel
independenditambahkan ke dalam model. Pengujian ini pada intinya
adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel independen.
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini telah dilakukan oleh penulis tentang Pengaruh Dana
Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap
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pertumbuhan ekonomi pada 5 kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2007 -2012 sebagai
berikut :
4.1.1. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana peimbangan yang ditransfer oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup
kesenjangan fiscal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka
membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
melayani masyarakat. Dana Alokasi Umum yang dianggarkan ditentukan oleh
variabel kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.
Berikut data Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa tengah tahun 2007-2013 :
Tabel 4.1 Dana Alokasi Umum (Jutaan Rupiah)

Kabupaten/kota
Cilacap
Semarang
Klaten
Kudus
Banyumas
Total
Max
Min
Average

2007
Rp 743,064,000,000
Rp 1,399,541,729
Rp 694,207,000,000
Rp 421,953,000,000
Rp 654,154,000,000
Rp2,514,777,541,729
Rp 743,064,000,000
Rp 1,399,541,729
Rp 502,955,508,346

2008
Rp 773,078,652,000
Rp 10,938,284,932
Rp 744,676,781,000
Rp 460,540,680,000
Rp 698,234,924,159
Rp 2,687,469,322,091
Rp 773,078,652,000
Rp 10,938,284,932
Rp 537,493,864,418

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Dana Alokasi Umum
2009
2010
782,143,772,000 Rp 793,267,000,000
394,892,813,918 Rp 640,186,000,000
726,192,262,000 Rp 726,234,000,000
471,869,492,000 Rp 463,013,000,000
735,150,422,000 Rp 720,191,000,000
3,110,248,761,918 Rp 3,342,891,000,000
782,143,772,000 Rp 793,267,000,000
394,892,813,918 Rp 463,013,000,000
622,049,752,384 Rp 668,578,200,000

2011
Rp 730,828,640,000
Rp 596,417,340,000
Rp 661,077,310,000
Rp 491,283,912,930
Rp 696,341,560,000
Rp 3,175,948,762,930
Rp 730,828,640,000
Rp 491,283,912,930
Rp 635,189,752,586

2012
Rp 1,057,810,000,000
Rp 936,886,000,000
Rp 967,285,000,000
Rp 637,615,000,000
Rp 991,945,000,000
Rp 4,591,541,000,000
Rp 1,057,810,000,000
Rp 637,615,000,000
Rp 918,308,200,000

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah (2013)
Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa pada tahun 2007 Kabupatan Klaten
memperoleh paling besar dengan jumlah Rp 694.207.000.000 sedangkan yang paling
sedikit adalah Kota Semarang dengan jumlah Rp 1.399.541.729 dan untuk perolehan
average Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2007 adalah sebesar Rp
502.955.508.346. Pada tahun 2008 Kabupaten Cilacap memperoleh paling besar
dengan jumlah Rp773.078.652.000 sedangkan yang paling sedikit adalah Kota
Semarang dengan jumlah Rp 10.938.284.932 dan untuk rata-rata tahun 2008 adalah
sekitar Rp 537.493.864.418. Jika dilihat data tahun 2011 Kabupaten Cilacap
memperoleh paling besar dengan jumlah Rp 730.828.640.000 sedangkan Kabupaten
Kudus memperoleh terkecil dengan jumlah Rp 491.283.912.930.
4.1.2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang
harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada
masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan
kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian
kabupaten/kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalutergantung
kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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Kabupaten/kota
Cilacap
Semarang
Klaten
Kudus
Banyumas
Total
Max
Min
Average

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2007
82,143,538,311
238,237,998,997
42,547,074,202
55,181,618,104
96,619,572,248
514,729,801,862
238,237,998,997
42,547,074,202
102,945,960,372

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2008
102,780,340,747
259,283,543,972
49,549,622,878
71,529,067,977
102,383,923,949
585,526,499,523
259,283,543,972
49,549,622,878
117,105,299,905

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Pendapatan Asli Daerah
2009
2010
120,746,425,476 Rp 149,709,000,000
296,231,425,636 Rp 327,992,000,000
53,142,865,419 Rp 54,886,000,000
83,045,780,416 Rp 94,033,000,000
120,520,361,681 Rp 164,892,000,000
673,686,858,628 Rp 791,512,000,000
296,231,425,636 Rp 327,992,000,000
53,142,865,419 Rp 54,886,000,000
134,737,371,726 Rp 158,302,400,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2011
124,385,335,318
356,174,586,887
53,310,544,717
98,655,799,033
132,362,908,315
764,889,174,270
356,174,586,887
53,310,544,717
152,977,834,854

2012
Rp 196,673,000,000
Rp 779,617,000,000
Rp 84,756,000,000
Rp 121,017,000,000
Rp 242,107,000,000
Rp 1,424,170,000,000
Rp 779,617,000,000
Rp 84,756,000,000
Rp 284,834,000,000

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah 2013
Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2007 Kota
Semarang memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, dengan jumlah Rp
238.237.998.997 sedangkan perolehan sedikit adalah Kabupaten Klaten dengan
jumlah Rp 42.547.074.202. Dan berdasarkan tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Semarang selalu mendapat PAD tertinggi diantara 4 Kabupaten yang lain dan
sedangkan Kabupaten Banjar negara mendapat Pendapatan Asli Daerah yang
terkecil.

4.1.3. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana
Alokasi Umum (DAU).
Tabel 4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kabupaten/kota
Cilacap
Semarang
Klaten
Kudus
Banyumas
Total
Max
Min
Average

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2007
61,168,000,000
596,376,000,000
50,867,000,000
38,218,000,000
10,497,293,167
757,126,293,167
596,376,000,000
10,497,293,167
151,425,258,633

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2008
78,898,000,000
293,299,284,943
62,798,000,000
47,293,000,000
24,902,123,321
507,190,408,264
293,299,284,943
24,902,123,321
101,438,081,653

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Dana Alokasi Khusus
2009
2010
86,475,000,000 Rp 100,844,000,000
70,238,293,113 Rp 30,292,000,000
71,995,000,000 Rp 70,542,000,000
59,581,000,000 Rp 30,502,000,000
37,629,000,000 Rp 76,326,000,000
325,918,293,113 Rp 308,506,000,000
86,475,000,000 Rp 100,844,000,000
37,629,000,000 Rp 30,292,000,000
65,183,658,623 Rp 61,701,200,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah 2013
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2011
30,622,710,000
14,520,450,000
24,286,230,000
40,219,384,434
31,328,970,000
140,977,744,434
40,219,384,434
14,520,450,000
28,195,548,887

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2012
87,652,000,000
72,271,000,000
74,502,000,000
58,347,000,000
118,902,000,000
411,674,000,000
118,902,000,000
58,347,000,000
82,334,800,000

Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2007 Kota
Semarang memperoleh Dana Alokasi Umum (DAK) terbesar, dengan jumlah Rp
596.376.000.000 sedangkan perolehan sedikit adalah Kabupaten Kudus dengan
jumlah Rp 38.218.000.000. Pada tahun 2008 Kota Semarang masih mendapat DAK
terbesar dengan jumlah Rp 293.299.284.943 dan DAK terkecil di terima oleh
Kabupaten Banyumas dengan jumlah Rp 10.497.293.167. Sedangkan pada tahun
2009 perolehan DAK terbesar untuk Kabupaten Cilacap dengan jumlah Rp
86.475.000.000 dan sedangkan Kabupaten Banyumas memperoleh terkecil dengan
jumlah Rp 59.581.000.000. Untuk tahun 2010 Kabupaten Cilacap memperoleh DAK
tertinggi dan Kota Semarang terkecil. Dan untuk tahun 2011 Kabupaten Kudus
mendapat perolehan tertinggi dan Kota Semarang mendapat perolehan terkecil.
Untuk tahun 2012 peolehan tertinggi diperoleh Kabupaten Banyumas dan perolehan
terkecil didapat oleh Kabupaten Kudus .
4.1.4. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu
negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode
tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan
kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi
keberhasilan pembangunan ekonomi.
Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/kota
Cilacap
Semarang
Klaten
Kudus
Banyumas
Total
Max
Min
Average

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2007
25,452,312,000,000
30,515,737,000,000
8,349,253,000,000
24,013,254,000,000
7,268,200,000,000
95,598,756,000,000
30,515,737,000,000
7,268,200,000,000
19,119,751,200,000

2008
Rp 30,338,835,000,000
Rp 34,541,219,000,000
Rp 9,491,601,000,000
Rp 27,245,392,000,000
Rp 8,347,682,000,000
Rp 109,964,729,000,000
Rp 34,541,219,000,000
Rp 8,347,682,000,000
Rp 21,992,945,800,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Pendapatan Domestik Regional Bruto
2009
2010
34,630,882,000,000 Rp 39,460,153,000,000
38,465,017,000,000 Rp 43,398,191,000,000
10,358,526,000,000 Rp 11,272,387,000,000
28,946,886,000,000 Rp 31,463,463,000,000
9,189,718,000,000 Rp 10,335,939,000,000
121,591,029,000,000 Rp 135,930,133,000,000
38,465,017,000,000 Rp 43,398,191,000,000
9,189,718,000,000 Rp 10,335,939,000,000
24,318,205,800,000 Rp 27,186,026,600,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2011
44,904,176,000,000
48,461,410,000,000
12,186,801,000,000
33,830,036,000,000
11,494,804,000,000
150,877,227,000,000
48,461,410,000,000
11,494,804,000,000
30,175,445,400,000

2012
Rp 49,231,342,000,000
Rp 53,929,292,192,935
Rp 14,928,393,392,093
Rp 35,923,823,282,339
Rp 13,293,291,203,910
Rp 167,306,142,071,277
Rp 53,929,292,192,935
Rp 13,293,291,203,910
Rp 33,461,228,414,255

Sumber : Data Badan Pusat Statistik yang diolah 2013

Pembahasan
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
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
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Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain
penerimaan yang sah.
Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) 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 untuk
memberi 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, et al (1985) dalam Bambang Prakosa (2004)
menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari
Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.
Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukan bahwa
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi
sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini
sekaligus dapat menujukan 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 belumlah mandiri, dan
begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007).
Hipotesis Pertama yang berbunyi
Hₒ
: Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan
ekonomi.
Hₐı
: Secara parsial DAU mempunyai pengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum
berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti Hₒ
ditolak.
Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi. Karena dalam Pertumbuhan Ekonomi PAD dan
DAU merupakan variabel penting dalam penghitungan PDRB secara
produksi, tetapi DAU harus terus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah
bahwa DAU yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat dipergunakan secara
maksimal dalam mengembangkan sektor riil yang dapat membantu
pertumbuhan ekonomi dai Provinsi Jawa Tengah.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
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 pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian
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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 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 pertumbuhan ekonominya. Dan
Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian
suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan 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.
Hipotesi Kedua yang berbunyi
Hₒ
: Secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Hₐ₂
: Secara parsial PAD mempunyai pengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini Hₒ ditolak.
PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan
kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan programprogram pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah
desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat
dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Urusan pemerintah pusat
diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan
yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan
daerah (UU No.33/2004).
Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana
Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk
mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh
pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi
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pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik
pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya
pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.
Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) Dana Alokasi
Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.
Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa Dana alokasi khusus
merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal.
Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian
dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran
pengeluaran daerah melalui pertumbuhan ekonomi.
Hipotesi Ketiga yang berbunyi
Hₒ
: Secara parsial DAK tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan
ekonomi.
Hₐ₃
: Secara parsial DAK mempunyai pengaruh terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh
positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini berarti hipotesis, Hₒ ditolak.
Pemanfaatan DAK sepenuhnya sudah diarahkan kepada kegiatan
investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan
prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Sehingga
perbaikan infrastruktur didaerah tersebut membuat pertumbuhan ekonomi
didaerah tersebut meningkat karena semakin bagusnya infrastruktur yang ada
semakin bagus output yang dihasilkan.
Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Domestik Regional Bruto pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2008-2012 ,
terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah
Jawa Tengah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui apakah
Pendapatan Domestik Regional Bruto di 5 kabupaten/kota terpengaruh oleh DAU,
DAK, dan PAD. Hasil analisis dalam penelitian ini membuktikan DAU, DAK, dan
PAD berpengaruh positif terhadap PDRB.
Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB
kabupaten Cilacap, kota Semarang, kabupaten Klaten, kabupaten Kudus, dan
kabupaten Banyumas selama 2007-2012. Pendapatan Asli daerah 5 kabupaten/kota
Jawa Tengah tersebut sebagian besar dari sektor industri operasional berdasarkan data
publikasi BPS Jawa tengah pada buku publikasi PDRB di Jawa Tengah, sedangkan
pendapatan untuk sektor pariwisata berada pada posisi kedua.
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif
terhadap PDRB 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut. Dapat dijelaskan bahwa
dana perimbangan tersebut telah sesuai dalam hal pengalokasiannya untuk anggaran
yang mereka anggarkan, serta infrastruktur dan fasilitas dapat dikembangkan untuk
menunjang sektor industri operasional yang menjadi pendapatan tertinggi dari 5
kabupaten/kota tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan variabel yang tidak dapat dipisahkan
untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, namun tidak semua
daerah mempunyai porsi sama atau alokasi yang sama pada Dana Alokasi Khusus.
Dimana dalam 5 kabupaten/kota ini mereka masih mendapatkan Dana Alokasi Umum
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yang cukup besar karena Pemerintah melakukan proyek jangka panjang terhadap
daerah tersebut seperti infrastuktur, sarana, dan pariwisata.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 4, maka
simpulan dalam penelitian ini adalah
1. Secara Simultan ketiga variabel Independent yaitu DAU, PAD, dan DAK
berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Karena dalam perhitungannya
DAU, PAD, dan DAK merupakan variebel yang saling berkaitan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Tanpa DAU daerah tidak mungkin hanya
mengandalkan DAK dan PAD yang mereka punya dan sebaliknya.
2. Secara parsial DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
karena DAU merupakan anggaran atau dana perimbangan yang digunakan
untuk proses pembiayaan fasilitas sektor ekonomi di 5 kabupaten/kota di Jawa
Tengah seperti pembayaran gaji pegawai negeri sipil, perbaikan jalan, dan
fasilitas umum.
3. Secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. PAD
merupakan gambaran Pendapatan yang diterima di 5 kabupaten/kota dalam
proses ekonomi yang merupakan yang sebagian besar berasal dari pajak dan
retribusi daerah.
4. Secara Parsial DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Dana Alokasi Umum merupakan dana perimbangan yang sebagian besar
prosesnya digunakan untuk infrastruktur jangka panjang didaerah tersebut
seperti pembangunan jalan tol dalam kota atau pembangunan bendungan untuk
irigrasi pertanian.
5.2.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran- saran dalam penelitian adalah
1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota Cilacap, Banyumas, Klaten, Kudus, dan
Semarang Pendapatan Asli Daerah yang terbesar mereka terima berasal dari
pajak dan restribusi daerah yang dimana masih terdapat sektor-sektor yang
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut seperti pengelolaan
kekayaan daerah, perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah yang
sah.
2. Sektor industri operasional yang merupakan sektor yang tertinggi dalam
pemasukan Pendapatan Asli Daerah harus lebih ditingkatkan dalam segi
infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk menunjang lebih pendapatan di
sektor tersebut, sedangkan sektor pariwisata kabupaten/kota tersebut harus lebih
memperhatikan akses yang menunjang tempat pariwisata sehingga sektor
pariwisata dapat memaksimalkan pendapatan tersebut.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif Pendapatan Domestik Regional
Bruto,dalam hal ini DAK telah berdampak untuk menunjang PDRB. Dalam
penganggaran Dana Alokasi Khusus sektor industri operasional dan
pariwisata harus menjadi perhatian dalam proyek jangka panjang karena
pendapatan yang dihasilkan cukup signifikan.
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4. Dana Alokasi Umum di 5 kabupaten/kota sudah sesuai dengan anggaran yang
dialokasikan. Dana Alokasi Umum yang dianggarkan untuk fasilitas umum
dan infrastruktur lebih ditingkatkan dalam penganggarannya karena dengan
fasilitas umum dan infrastruktur yang baik PDRB dapat meningkat.
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Lampiran 1
Tabel Grafik PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2007-2012
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LAMPIRAN 2
Data Penelitian
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KAB/KOTA
Cilacap
Cilacap
Cilacap
Cilacap
Cilacap
Cilacap
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Klaten
Klaten
Klaten
Klaten
Klaten
Klaten
Kudus
Kudus
Kudus
Kudus
Kudus
Kudus
Banyumas
Banyumas
Banyumas
Banyumas
Banyumas
Banyumas

Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

PAD
82,143,538,311
102,780,340,747
120,746,425,476
149,709,000,000
124,385,335,318
196,673,000,000
238,237,998,997
259,283,543,972
296,231,425,636
327,992,000,000
356,174,586,887
779,617,000,000
42,547,074,202
49,549,622,878
53,142,865,419
54,886,000,000
53,310,544,717
84,756,000,000
55,181,618,104
71,529,067,977
83,045,780,416
94,033,000,000
98,655,799,033
121,017,000,000
96,619,572,248
102,383,923,949
120,520,361,681
164,892,000,000
132,362,908,315
242,107,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

DAU
743,064,000,000
773,078,652,000
782,143,772,000
793,267,000,000
730,828,640,000
1,057,810,000,000
1,399,541,729
10,938,284,932
394,892,813,918
640,186,000,000
596,417,340,000
936,886,000,000
694,207,000,000
744,676,781,000
726,192,262,000
726,234,000,000
661,077,310,000
967,285,000,000
421,953,000,000
460,540,680,000
471,869,492,000
463,013,000,000
491,283,912,930
637,615,000,000
654,154,000,000
698,234,924,159
735,150,422,000
720,191,000,000
696,341,560,000
991,945,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

DAK
61,168,000,000
78,898,000,000
86,475,000,000
100,844,000,000
30,622,710,000
87,652,000,000
596,376,000,000
293,299,284,943
70,238,293,113
30,292,000,000
14,520,450,000
72,271,000,000
50,867,000,000
62,798,000,000
71,995,000,000
70,542,000,000
24,286,230,000
74,502,000,000
38,218,000,000
47,293,000,000
59,581,000,000
30,502,000,000
40,219,384,434
58,347,000,000
10,497,293,167
24,902,123,321
37,629,000,000
76,326,000,000
31,328,970,000
118,902,000,000

PDRB
Rp 25,452,312,000,000
Rp 30,338,835,000,000
Rp 34,630,882,000,000
Rp 39,460,153,000,000
Rp 44,904,176,000,000
Rp 49,231,342,000,000
Rp 30,515,737,000,000
Rp 34,541,219,000,000
Rp 38,465,017,000,000
Rp 43,398,191,000,000
Rp 48,461,410,000,000
Rp 53,929,292,192,935
Rp 8,349,253,000,000
Rp 9,491,601,000,000
Rp 10,358,526,000,000
Rp 11,272,387,000,000
Rp 12,186,801,000,000
Rp 14,928,393,392,093
Rp 24,013,254,000,000
Rp 27,245,392,000,000
Rp 28,946,886,000,000
Rp 31,463,463,000,000
Rp 33,830,036,000,000
Rp 35,923,823,282,339
Rp 7,268,200,000,000
Rp 8,347,682,000,000
Rp 9,189,718,000,000
Rp 10,335,939,000,000
Rp 11,494,804,000,000
Rp 13,293,291,203,910

LAMPIRAN 3
Data Penelitian Hasil Logaritma Natural (Ln)
KAB/KOTA
Cilacap
Cilacap
Cilacap

PAD
25.1317340
25.3558599
25.5169585

DAU
27.3340480
27.3736466
27.3853044

DAK
24.8368900
25.0914217
25.1831212
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PDRB
30.8678277
31.0434497
31.1757669

Cilacap
Cilacap
Cilacap
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Klaten
Klaten
Klaten
Klaten
Klaten
Klaten
Kudus
Kudus
Kudus
Kudus
Kudus
Kudus
Banyumas
Banyumas
Banyumas
Banyumas
Banyumas
Banyumas

25.7319592
25.5466501
26.0048083
26.1965360
26.2811881
26.4144068
26.5162551
26.5986869
27.3820686
24.4738769
24.6262405
24.6962497
24.7285241
24.6994000
25.1630424
24.7338957
24.9933697
25.1426579
25.2669116
25.3149029
25.5191969
25.2940472
25.3519955
25.5150846
25.8285566
25.6088133
26.2126456

27.3994257
27.3174449
27.6872218
21.0594107
23.1155349
26.7018802
27.1850246
27.1142065
27.5658274
27.2660360
27.3362161
27.3110806
27.3111381
27.2171366
27.5977590
26.7681598
26.8556670
26.8799683
26.8610210
26.9202880
27.1810005
27.2066086
27.2718215
27.3233410
27.3027823
27.2691061
27.6229335

25.3368406
24.1450077
25.1966403
27.1141372
26.4044594
24.9751595
24.1341495
23.3988238
25.0036888
24.6524802
24.8631891
24.9998625
24.9794741
23.9131754
25.0340918
24.3665724
24.5796281
24.8106026
24.1410581
24.4176149
24.7896738
23.0743833
23.9382189
24.3510409
25.0582795
24.1678091
25.5015655
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31.3063125
31.4355519
31.5275516
31.0492636
31.1731745
31.2807703
31.4014389
31.5117889
31.6186949
29.7531932
29.8814284
29.9688311
30.0533772
30.1313746
30.3342861
30.8096270
30.9359055
30.9964837
31.0798481
31.1523702
31.2124218
29.6145298
29.7530050
29.8491064
29.9666482
30.0729162
30.2182806

