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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian 

pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan 

kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang 

lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 

(Mamesah, 1995:16 ). 

Penjelasan Umum mengenai keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang 

RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 156 (1) tentang Pemerintahan Daerah, 

menjelaskan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. 

Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa 

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah 
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menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tersebut, keuangan 

daerah melingkupi : 

1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi 

daerah serta melakukan pinjaman. 

2. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan 

membayar tagihan kepada pihak ketiga. 

3. Penerimaan daerah. 

4. Pengeluaran daerah. 

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat 

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. 

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau 

kepentingan umum.   

Mamesh dalam Halim (2007:23) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat 

diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, 

demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang 

lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim (2001:20) ada 

dua yaitu : 

a.   Keuangan daerah yang dikelolah langsung, meliputi:

 Angaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) 

 Barang-barang inventaris milik daerah 
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b.  Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:

 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti 

dari keuangan daerah sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber 

daya/kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang 

dikehendaki daerah tersebut (Halim, 2001:20). “Sedangkan alat untuk 

melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri 

dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal 

dengan akuntansi keuangan daerah”. 

Kebijakan keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah didasari 

dari demokrasi ekonomi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan, menciptakan 

perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan 

sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata. 

2.1.1.1 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang sangat vital. 

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu 

sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk, 

1987:279-280) adalah sebagai berikut:

a. Tanggung jawab (accountability)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada 

lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu 

termaksud pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. 



19

Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan 

yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang 

serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan 

memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas 

sumbernya dan tepat penggunaanya.

b.   Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelolah sedemikianrupa sehingga mampu 

melunasi semu kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka 

panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.

c.    Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dearah pada prinsipnya 

harus diserakan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d.   Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-

rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e.    Pengendalian

Para aparat pengelolah keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan 

harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.



20

2.1.1.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya terdiri dari tiga 

tahap (Mahmudi, 2006:14-15), yaitu: 

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencaan merupakan tahap yang sangat krusial. Peran DPRD dan 

masayarakat dalam tahap perencanaan ini sangat besar. Kualitas hasil 

(outcome) dari pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh 

seberapa bagus perencanaan dibuat. “ Input dalam tahap perencanaan ini 

berupa dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah” 

(Mahmudi, 2006:15). Perencanaan ini sendiri pada dasarnya juga terdapat 

proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan output perencanaan 

berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan daerah dapat 

dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Darah (Renstra 

RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 

SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan 

kegiatan.

b.  Dokumen perencanaan keuangan daerah berupa Kebijakan Umum APBD 

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD. 

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan jangka waktu 
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perencanaan, yaitu dua puluh tahun untuk RPJPD, lima tahun untuk 

RPJMD, dan satu tahun untuk RKPD. Sedangkan untuk rencana 

keuangan daerah yaitu berupa RAPBD baerlaku satu tahun.

2. Tahap Pelaksanaan

Output dari tahap perencanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan 

oleh DPRD menjadi APBD. Output dari tahap perencanaan tersebut akan 

menjadi input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam 

tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah (SAPD). SAPD ini sangat penting, karena bagaimana pun 

bagusnya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak 

terdapat SAPD yang memadai, maka banyak hal yang direncanakan tidak 

mencapai hasil yang diinginkan. SAPD yang buruk akan memicu terjadinya 

kebocoran inefisiensi, dan ketidakakuratan laporan keuangan.

3. Tahap Pelaporan, Pengawasan, dan Pengendalian

Output dari tahap pelaksanaan berupa laporan pelaksanaan anggaran akan 

menjadi input untuk tahap pelaporan. Input tersebut akan diproses lebih lanjut 

untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan 

dipublikasikan. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan mengacu SAPD 

yang telah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntasi 

Pemerintahan, maka laporan keuangan tersebut siap diaudit oleh auditor 

independent. Selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD 

dan dipublikasikan kepada masyarakat, sebagai bahan evaluasi kinerja dan 

memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.
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2.1.1.3 Dasar UU Pelaksanaan Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah pada era reformasi terdapat perubahan 

pelaksanaan seiring adanya otonomi daerah. Peraturan yang berkaitan dengan 

pelaksanaannya telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengacu pada Undang-

Undang RI Nomor 22 tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-

Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang RI Nomor 25 tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-

Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Halim, 2001:3) adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan   

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung

jawaban Kepala Daerah. 

e. Surat Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 

Nomor 903/235/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan 

APBD Tahun Anggaran 2001.

2.1.2 Anggaran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah melaksanakan hak dan kewajiban yang telah dibebankan 

oleh rakyat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alat yang digunakan adalah 

dengan adanya anggaran pemerintah daerah. 
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Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana penentuan jumlah alokasi 

dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas satuan moneter, proses penganggaran 

organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan 

strategik telah selesai dilakukan (Mardiasmo, 2002:61). Anggaran adalah rencana 

kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang di ukur dalam satuan moneter 

standar dan satuan ukuran lainnya yang mencakup jangka waktu satu tahun 

(Mulyadi, 2001:488). 

Hasil dari kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran adalah realisasi 

anggaran yang mencerminkan efektifitas dan efisiensi dari penyusunan anggaran. 

Ihyaul Ulum (2008:106) mengungkapkan tujuan proses penyusunan anggaran 

mempunyai empat tujuan, yaitu: 

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi 

antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang 

dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada 

DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran adalah 

APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen 

kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, 

anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas 
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dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar 

pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan (Mardiasmo, 2005:61). Diharapkan dengan adanya anggaran daerah 

ini pemerintah dapat mengetahui tercapai atau tidaknya semua kebijakan 

pemerintah yang telah ditetapkan di masa lalu, dan maju mundurnya kebijakan 

yang hendak dicapai oleh pemerintah di masa depan.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola 

dalam APBD. Semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang 

ditetapkan dalam APBD, dan semua pengeluaran daerah serta ikatan yang 

membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai 

jumlah dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

APBD disusun berdasarkan struktur yang sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, 

maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan 

pengawasan keuangan daerah.

2.1.4 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 

Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah

dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. 

Pendapatan daerah Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
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Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang 

dimaksud denga pendapatan daerah adalah “Hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.”

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 menyebutkan bahwa :

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan 

Daerah dan Pembiayaan. 

2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan. 

3. Pembiayan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) bersumber dari : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; 

b. Penerimaan pinjaman daerah; 

c. Dana Cadangan Daerah; 

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan 

bagi daerah terdiri atas : 

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu : 

a. Pajak daerah

Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk 

pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
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b. Retribusi daerah 

Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai 

pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena 

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah 

bersangkutan.

c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa 

dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang 

disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai 

dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah 

adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan 

daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan 

memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah 

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak 

daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. 

Dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil 

b. Dana Alokasi Umum (DAU)
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c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber 

lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.5   Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan 

sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Pendapatan ini mempunyai peranan 

yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber 

pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. PAD

adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasno, 2002:132). PAD

merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya  sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku daerah (Halim, 2004:94). Sektor 

pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor 

ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah 

dan pembangunan. 

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 
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Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah 

tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pedapatan atau penerimaan keuangan 

daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan 

makmur. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, maka pemerintah 

daerah memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan 

oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum 

publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah

yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak 

langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.

2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan 

daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau 

karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah 

bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya 

bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-

persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak 

membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak 

menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya 

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan 

anggota masyarakat.



29

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari 

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah 

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik 

perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan 

pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi 

yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa menyelenggarakan 

kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang 

tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan 

dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka 

bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik 

berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang,

melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang 

tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 

tentang PAD, bahwa PAD bersumber dari: 

1. Pajak Daerah 

Jenis-jenis pajak daerah provinsi terdiri dari: 

a. Pajak kendaraan bermotor dankendaraan diatas air 

b. Pajak bea balik nama kendaraan bemrotor dan kendaraan diatas air 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 
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Jenis Pajak Daerah Kabupaten/kota terdiri dari: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak bahan galian golongan C 

g. Pajak parkir.

2. Retribusi Daerah 

Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari: 

a. Retribusi pelayanan ksehatan

b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan 

sipil 

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

f. Retribusi pelayanan pasar 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. Retribusi pemeriksaaan alat pemadam kebakaran 

i. Retribusi pengantian biaya cetak peta dan retribusi pengujian kapal 

perikanan. 

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: 

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
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b. Retribusi pasar glosir dan/atau pertokoan

c. Retribusi tempat pelelangan 

d. Retribusi terminal

e. Retribusi tempat khusus parkir

f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan villa

g. Retribusi penyedotan kakus

h. Retribusi rumah potong hewan

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

k. Retribusi penyebrangan diatas air

l. Retribusi pengolahan limbah cair dan retribusi penjualan produksi usaha 

daerah. 

Jenis-jenis Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari: 

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol

c. Retribusi ijin gangguan

d. Retribusi ijin trayek. 

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

a. Bagian laba bank Pembangunan Daerah (BPD) 

b. Deviden 

c. Penjualan saham milik daerah diharapkan sebagai pemasukan daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 
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b. Jasa giro 

c. Pendapatan bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara 

maksimal, pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang 

terbesar dan memegang peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah 

sendiri. Pada pajak daerah, semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, 

maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan PAD dalam struktur keuangan 

daerah, begitu pula sebaliknya. Dan pada retribusi daerah, semakin banyak 

pelayanan jasa dan perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan PAD dalam 

struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Dalam pelaksanaannya haruslah 

jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah 

daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa 

melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk 

membayar pajak serta retribusi tidaklah berat. 

2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem 

pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien 
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dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran 

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu dana 

perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah adalah DAU. 

Sesuai dengan Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, 

selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

DAU yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah 

digunakan untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan PAD yang masih belum maksimal. 

Pada Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa DAU 

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Penggunaan DAU ditetapkan 

oleh daerah yang dialokasikan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap 

digunakan pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah 

yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 

DAU menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan 

perhitungannya ditentukan oleh undang-undang (Wijaya, 2007). Penghitungan 

DAU menurut Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 adalah:
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DAU seluruh kabupaten/kota = 90% x (26% x Pendapatan Dalam Negeri

Netto) 

Secara terperinci ada beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian DAU

dari pemerintah pusat ke daerah. yaitu:

1. Mengatasi ketimpangan fiskal diantara pemerintah pusat. Jadi pemerintah 

daerah hanya menguasai sebagian kecil dari sumber penerimaan negara 

karena sebagian besar sumber penerimaan utama di negara yang 

bersangkutan.

2. Menanggulangi ketimpangan horizontal diantara pemerintah daerah karena 

ketidaksamaan sumber daya pada masing-masing daerah. 

3. Menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah yang ada. 

4. Menjaga stabilitas ekonomi. Jika perekonomian sedang maju, DAU

dikurangi. Jika perekonomian daerah mengalami penurunan, DAU ditambah.

2.1.7 Struktur Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu 

periode anggaran (Halim, 2002). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 

Tahun 2004 Pasal 70 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, 

program dan kegiatan, dan jenis belanja. Selain itu dalam peraturan itu juga 

menjelaskan bahwa belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

bersangkutan. Semua pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja 
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dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih 

dahulu. 

Struktur belanja daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagaimana dirinci 

menurut urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, 

dan kelompok, yaitu: 

1. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan 

wajib dan belanja urusan pilihan.

a. Belanja menurut urusan wajib mencakup : 

 Pendidikan

 Kesehatan 

 Pekerjaan umum 

 Perumahan rakyat 

 Penataan ruang 

 Perencanaan pembangunan 

 Perhubungan 

 Lingkugan hidup 

 Pertanahan 

 Kependudukan dan catatan sipil

 Pemberdayaan perempuan 

 Keluarga berencana dan keluargasejahtera 

 Sosial 

 Tenaga kerja 
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 Koperasi dan usaha kecil dan menengah 

 Penanaman modal 

 Kebudayaan 

 Pemuda dan olahraga 

 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

 Pemerintahan umum kepegawaian 

 Pemberdayaan masyarakat dan desa 

 Statistik 

 Arsip

 Komunikasi dan informatika

b. Belanja menurut urusan pilihan mencakup: 

 Pertanian 

 Kehutanan

 Energi dan sumber daya mineral 

 Pariwisata

 Kelautan dan perikanan 

 Perdangangan 

 Perindustrian

 Transmigrasi

2. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan 

dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: 

a. Pelayanan umum 

b. Ketertiban dan ketentraman 
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c. Ekonomi 

d. Lingkungan hidup 

e. Perumahan dan fasilitas umum 

f. Kesehatan 

g. Pariwisata dan budaya 

h. Pendidikan

i. Perlindungan sosial

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan.

4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung 

dan belanja tidak langsung. 

Klasifikasi belanja menurut kelompok sesuai  dengan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki dua komponen utama yaitu: 

a. Kelompok belanja tidak langsung 

Merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

 Belanja pegawai 

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta 

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 
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 Bunga 

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung 

atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian 

pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

 Subsidi 

Digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada 

perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan 

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 

 Hibah 

Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, 

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

dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya. 

 Bantuan sosial 

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang 

dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Belanja bagi hasil

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari 

pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah 

daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
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 Bantuan keuangan 

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum 

atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan 

kepada pemerintah daerah Iainnya ata dari pemerintah kabupaten/kota 

kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka 

pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

 Belanja tidak terduga 

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 

diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana 

sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Kelompok belanja langsung 

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan.

 Belanja pegawai

Digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintahan daerah.

 Belanja barang dan jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai 

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa 

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 
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 Belanja modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 

lainnya.

Sedangkan susunan klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan 

keuangan menjadi: 

1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah 

pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi: 

a. Belanja pegawai 

b. Belanja barang 

c. Bunga 

d. Subsidi 

e. Hibah 

f. Bantuan sosial

2. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam 

belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh 
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belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset 

tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: 

a. Belanja modal tanah 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 

c. Belanja modal gedung dan bangunan 

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 

e. Belanja modal aset tetap lainnya 

f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tida biasa dan 

tidak diharapkan berulang seperti penanggulanganbencana alam, bencana 

sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam 

rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. 

4. Belanja Transfer. 

Merupakan pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke 

entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan 

oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari 

kabupaten/kota ke desa. 

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya seperti, Rahmawati (2010) yang meneliti di Jawa 

Tengah, Kurniawati (2010) yang meneliti di Provinsi, Kota, dan Kabupaten di 

Indonesia, dan Mangunkusumo (2012) yang meneliti di wilayah Pulau Jawa, 

memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap belanja daerah. Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra memperoleh 

hasil yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal 

disebabkan terjadinya Flypaper Effect, karena sesuai dengan hipotesisnya yang 

menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada

pengaruh PAD terhadap belanja daerah diterima. Sari (2009) yang meneliti di 

Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap belanja langsung, bahwa PAD secara individual tidak 

mempengaruhi belanja langsung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) tentang pengaruh PAD dan 

DAU terhadap alokasi belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat 

ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan PAD daripada DAU. 

Pada penelitian Kurniawati (2010) tentang pengaruh Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah 

provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Penelitiannya menghasilkan bahwa 

DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Hasil penelitian 

ini menegaskan semakin besar DAU, semakin besar pula jumlah belanja 

pemerintah daerah yang dikeluarkan. Selain tiu, hasil penelitian ini juga 

menegaskan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada 

pengaruh PAD terhadap belanja daerah didukung oleh bukti empiris dalam 

penelitian ini. Koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada 

pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak 

daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam 

mengatur rumah tangga daerah. Tambahan pula, selama kurang lebih sembilan 

tahun pelaksanaan otonomi daerah, data menunjukkan bahwa belum ada 

perkembangan yang signifikan atas usaha pemerintah daerah untuk membangun 

kemandirian keuangan daerah. Porsi PAD yang merupakan salah satu komponen 

kemandirian daerah ternyata belum mampu ditingkatkan oleh pemerintah daerah, 

apalagi untuk menutup pembelanjaan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mangunkusumo (2012) tentang analisis 

pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah pada wilayah Pulau 

Jawa. Dari hasil penelitian yang diperoleh, telah terbukti secara simultan bahwa 

PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah 

kabupaten/kota yang memiliki PAD dan DAU yang tinggi, maka pengeluaran 

sebagai alokasi belanja daerahnya semakin tinggi juga.  

Hasil penelitian pada Maemunah (2006) flaypaper effect pada DAU dan PAD 

terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Memperoleh 

hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal 

tersebut berarti terjadi flypaper Effect, karena sesuai dengan hipotesisnya yang 

menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada 

pengaruh PAD terhadap belanja daerah diterima. 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2009) tentang pengaruh DAU dan 

PAD terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ada dua 

simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, 

setelah diuji secara parsial, didapati bahwa DAU memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap belanja langsung, bahwa PAD secara individual 

tidak mempengaruhi belanja langsung. Kedua, setelah diuji secara simultan DAU, 

PAD secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja 

langsung.

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber 

pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapatan daerah 

yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya dan pendapatan daerah yang 

bersumber bukan dari pendapatan asli daerahnya. 

Pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri adalah PAD merupakan 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya  sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan  peraturan perundang-

undangan yang berlaku daerah. PAD terdiri dari Hasil pajak daerah, Hasil 

retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pendapatan daerah yang bukan berasal dari PAD di antaranya dana 

perimbangan dari pemerintah pusat yang salah satunya adalah DAU yang 

merupakan dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah.

Pemerintah daerah selalu rutin dalam melakukan pembiayaan pada semua 

kebutuhan daerah atau Belanja Daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran 

pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah sebagaimana dirinci 

menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak 

langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung 

merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, 

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

belanja tidak terduga. 

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi 

belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transaksi. Belanja 

operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah 

pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek, terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal 
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merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, terdiri dari belanja modal 

tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, 

belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan 

belanja aset lainnya (aset tak berwujud). Belanja lain-lain/belanja tak terduga

merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan 

tidak diharapkan berulang seperti penanggulanganbencana alam, bencana sosial, 

dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja transfer 

merupakan pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke 

entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh 

pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota 

ke desa. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka model penelitian yang dapat dilihat pada gambar 

2.1 sebagai berikut :
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Gambar 2.1

Model Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 

terhadap Struktur Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh PAD terhadap Persentase Belanja Daerah 

Kemampuan daerah dalam menyediakan pendanaan sesudah otonomi daerah 

berasal dari daerah, ini sangat tergantung dari kemampuan merealisasikan potensi 

ekonomi ke dalam bentuk kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan pengelolaan 

dana dalam membangun daerah yang secara berkelanjutan. Usaha peningkatkan 

penerimaan pendapatan daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas 
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tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya 

dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Selain itu, dengan adanya otonomi 

daerah ini membuat pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola 

dan meningkatkan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya atau potensi 

daerah yang terdapat di daerah untuk meningkatkan PAD. PAD merupakan 

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:132). Semua 

potensi daerah diupayakan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan PAD

yang dapat membantu untuk menutup belanja daerah. 

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang 

diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah dalam membiayai 

kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Pendapatan asli daerah 

itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh 

daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan 

tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesah, 1995:30). 

PAD merupakan sumber penerimaan yang asli dari daerah, yang menjadi

modal utama bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Semakin banyak PAD 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 
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sebaliknya (Rahmawati, 2010). Di setiap daerah, Semua potensi daerah 

diupayakan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan PAD yang dapat 

membantu untuk menutup belanja daerah. 

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu 

periode anggaran (Halim, 2002). Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang RI 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah dimaksudkan sebagai semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun bersangkutan. klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah 

sebagaimana dirinci menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan

belanja tidak langsung. Dan klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan 

pelaporan keuangan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, 

dan belanja transfer. 

2.4.1.1 Belanja Langsung

PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena 

bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga 

kehidupan daerah. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah  

dengan melakukan belanja daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi 

beberapa kelompok belanja, salah satunya adalah belanja langsung. PAD 

berpengaruh positif terhadap belanja langsung (Rahmawati, 2010). Penelitian 



50

tersebut menjelaskan, pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi maka 

pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. Berdasarkan 

uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: PAD berpengaruh positif terhadap persentase belanja langsung

2.4.1.2 Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri 

Nomor 13 tahun 2006). Belanja yang ini tidak secara langsung terkait dengan 

produktivitas atau tujuan organisasi seperti belanja pegawai berupa gaji dan 

tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan 

sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, 

belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, 

dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung  merupakan bagian dari pada 

belanja daerah. PAD berpengaruh positif terhadap belanja tidak langsung. 

(Rahmawati, 2010). Hasil penelitian tersebut menjelaskan, pemerintah daerah 

yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya 

juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut:

H2: PAD berpengaruh positif terhadap persentase belanja tidak 

langsung

2.4.1.3 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah penurunan aktiva yang digunakan untuk berbagai 

kegiatan operasi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu (Aditya, 2008). 
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja 

operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah 

pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, 

belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Untuk dapat melaksanakan belanja operasi, pemerintah daerah harus dapat 

memperbaiki pendapatan daerah salah satunya dengan cara meningkatkan PAD. 

Dengan demikian diharapkan semakin baiknya pendapatan daerah maka akan 

dapat meningkatkan belanja operasi, sehingga pembangunan daerah dapat lebih 

ditingkatkan (Aditya, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2012) 

menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja operasi. 

Penelitian tersebut menjelaskan, semakin tinggi jumlah penerimaan daerah khusus 

PAD maka makin tinggi belanja operasi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, 

maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: PAD berpengaruh positif terhadap persentase belanja operasi

2.4.1.4 Belanja Modal 

Pada PSAP No.2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja 

modal adalah Pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam 

belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja 

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap 

digunakan. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan 

dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan 



52

jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya (aset tak 

berwujud).

Anggaran pada belanja modal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah 

merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dengan memberikan 

pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang berikan pemerintah 

kepada masyarakat adalah dengan pengadaan infrastruktur atau sarana dan 

prasarana yang memadai di daerahnya, dan semua itu dibiayai dari alokasi 

anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada 

hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) 

bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan 

penelitian Akbar (2012) menghasilkan PAD berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar 

jumlah Dana Alokasi Umum, maka akan semakin besar pula belanja modalnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: PAD berpengaruh positif terhadap persentase belanja modal

2.4.1.5 Belanja Tak Terduga

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan 

daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program 

pembangunan daerah (Rahmawati, 2010). Untuk pembangunan daerah pemerintah 

daerah harus melaksanakan belanja daerah. Belanja daerah diklasifikasikan 

menjadi beberapa kelompok belanja, salah satunya adalah belanja tak terduga. 

Pemerintah daerah dalam  membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-
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kejadian luar biasa menggunakan belanja tak terduga yang merupakan belanja 

untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya yang telah ditutup (Nurlan, 2008). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawati (2010) PAD berpengaruh positif terhadap belanja 

daerah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin besar perolehan PAD 

suatu daerah, maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah 

tersebut. Seperti yang diketahui belanja tak terduga merupakan bagian dari balanja 

daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut:

H5: PAD berpengaruh positif terhadap persentase belanja tak terduga

2.4.1.6 Belanja Transfer

Belanja transfer dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pusat-daerah 

dan memperbaiki layanan birokrasi dan kesejahteraan daerah. Menurut Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

menjelaskan bahwa belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari entitas 

pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti 

pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta 

dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. Dalam konteks pengelolaan 

keuangan daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah 

(belanja daerah) dan kemampuan pendapatan daerah (PAD). Di dalam belanja 

transfer terdapat belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang merupakan bagian 
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dari belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Madyaningtyas (2011) 

mengahasilkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil 

penelitiannya menjelaskan, setiap ada perubahan dalam PAD tentu akan membuat 

perubahan pula pada belanja daerah. Seperti yang diketahui belanja transfer 

merupakan bagian dari balanja daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 

dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: PAD berpengaruh positif terhadap persentase belanja transfer

2.4.2 Pengaruh DAU terhadap Persentase Belanja Daerah 

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam 

rangka mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan 

atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu Daerah, yang merupakan selisih 

antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi Daerah (fiscal capacity).

Pengalokasian DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan 

fiskal kecil akan memperoleh DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi 

fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh DAU relatif 

besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor 

pemerataan kapasitas fiskal. Dengan demikian, adanya DAU akan memberikan 

kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk 

membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. 

Sesuai peraturan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pembiayaan 

pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan 
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daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. 

Pelaksanaan desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. 

Sedangkan desentralisasi merupakan pemberian dana perimbangan kepada 

pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu dari wujud dari dana 

perimbangan adalah DAU. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pipin 

Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108). DAU menekankan aspek pemerataan 

dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang 

(Wijaya, 2007). DAU diberikan pemerintahan pusat untuk membiayai kekurangan 

dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan Dari penjelasan tersebut terlihat 

bahwa DAU memiliki jumlah yang signifikan sehingga semua pemerintah daerah 

menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran 

penerimaan. DAU ditujukan untuk meratakan dan mempercepat pembangunan 

daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus 

memperhatikan dan memaksimalkan semua potensi sumber daya yang ada di 

daerah untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Semakin banyak DAU 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). 
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Belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa 

potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi 

aktiva/ ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas 

ekonomi itu sendiri (Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, 2002). Menurut 

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam klasifikasi belanja menurut 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, belanja daerah sebagaimana dirinci menurut kelompok belanja terdiri dari 

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dan Peraturan pemerintah RI Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah di 

klasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan 

belanja transfer. 

2.4.2.1 Belanja Langsung

Dana Alokasi Umum ini dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. 

Dana Alokasi Umum ditujukan untuk meratakan dan mempercepat pembangunan 

daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus 

memperhatikan dan memaksimalkan semua potensi sumber daya yang ada di 

daerah untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 

Pada belanja pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok 

belanja, salah satunya adalah belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa, serta belanja modal) yang merupakan bagian dari pada belanja daerah. 
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Hasil penelitian Sari (2009) menyebutkan bahwa DAU memberikan pengaruh 

yang positif terhadap Belanja langsung. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H7: DAU berpengaruh positif terhadap persentase belanja langsung

2.4.2.2 Belanja Tidak Langsung

Pendapatan daerah yang berupa DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi 

sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pada belanja pemerintah daerah 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok belanja, salah satunya adalah belanja 

tidak langsung (belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, 

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

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga) yang 

merupakan bagian dari pada belanja daerah. Hasil penelitian Rahmawati (2010) 

menyebutkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja tidak langsung 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan, pemerintah daerah yang memiliki DAU 

tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H8: DAU berpengaruh positif terhadap persentase belanja tidak 

langsung

2.4.2.3 Belanja Operasi

Pendapatan daerah merupakan faktor yang sangan vital dalam 

menyelenggaarkan pemerintahan di daerah terutama pelaksanaan pembangunan 

daerah. Pendapatan daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja operasi atau 
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pengeluaran pembangunan daerah, karena kedua hal tersebut tidak dapat 

terlaksana dengan baik apabila tidak didukung biaya yang cukup (Aditya, 2008).

DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam 

memenuhi belanjanya. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Holtz-Eakin, 

et al (1985) dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat 

erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah. 

DAU termasuk dalam transfer dari pemerintah pusat yang masuk ke dalam 

pendapatan daerah, peran pendapatan daerah sendiri untuk membiayai belanja 

daerah yang salah satunya yaitu membiayai belanja operasi yang terdiri dari 

belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial 

(Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah). Dengan demikian diharapkan semakin baiknya pendapatan daerah 

maka akan dapat meningkatkan belanja operasi, sehingga pembangunan daerah 

dapat lebih ditingkatkan (Aditya, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniawati (2010) DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa semakin besar perolehan DAU suatu daerah, maka 

semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah tersebut. Seperti yang 

diketahui belanja tak terduga merupakan bagian dari balanja daerah. Berdasarkan 

uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H9: DAU berpengaruh positif terhadap persentase belanja operasi

2.4.2.4 Belanja Modal

Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja 

daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et.al, 2002). 
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DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna 

pengadaan sarana dan prasaran dalam rangka pemberiana pelayana publik yang 

baik dari pemerintahan daerah kepada masyarakt. Jumlah belanja modal 

dipengaruhi oleh DAU yang diterima dari pemerintah pusat (Prakoso, 2004).

Dana transfer jangka panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal 

dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam 

pengeluaran belanja modal (Halim, 2004). Dengan demikian, ada hubungan antara 

DAU dengan pengalokasian belanja modal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2004) menyatakan bahwa dana transfer 

jangka panjang berupa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan 

pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam 

pengeluaran belanja modal dan  hasil penelitian Akbar (2012) menyatakan bahwa 

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum, maka akan 

semakin besar pula belanja modalnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis 

dapat dirumuskan sebagai berikut:

H10: DAU berpengaruh positif terhadap persentase belanja modal

2.4.2.5 Belanja Tak Terduga

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU RI Nomor 33 tahun 2004). 

Dalam mendanai kebutuhan daerah demi mewujudkan pembangunan daerah maka 

pemerintah daerah harus melakukan belanja daerah salah satunya adalah belanja 
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tak terduga. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan Belanja Lain-lain/belanja Tak 

Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, 

bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan 

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Hasil 

penelitian Madyaningtyas (2011) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh positif

terhadap belanja daerah. Penelitian tersebut menghasilkan, setiap ada perubahan 

dalam DAU tentu akan membuat perubahan pula pada belanja daerah. Seperti 

yang diketahui belanja tak terduga merupakan bagian dari balanja daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H11: DAU berpengaruh positif terhadap persentase belanja tak terduga

2.4.2.6 Belanja Transfer

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan upaya yang besar dalam 

pembangunan daerah dengan lebih mandiri dalam membiayai kegiatan  

operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa  

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena ini saling 

terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk  

melancarkan roda pemerintahan daerah (Rozali, 2002). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mangunkusumo (2012) menyatakan bahwa DAU berpengaruh 

positif terhadap alokasi belanja daerah. Hasil penelitian tersebut menghasilkan, 

pemerintah kabupaten/kota yang memiliki DAU yang tinggi, maka pengeluaran 

sebagai alokasi belanja daerahnya semakin tinggi juga. Seperti yang diketahui 
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belanja transfer merupakan bagian dari balanja daerah. Berdasarkan uraian diatas, 

maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H12: DAU berpengaruh positif terhadap persentase belanja transfer


