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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Landasan Teori 

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi 

umum dan disparitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2013 sampai 2015 membutuhkan kajian  sebagai 

berikut : 

1. Teori Agensi dalam Pemerintahan  

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana 

satu pihak (agent) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang 

lain (principal). Zimmerman (1997) menyatakan bahwa agency problem 

terjadi pada semua organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta. 

Pada sektor swasta, agency problem terjadi antara pemegang saham 

sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pada sektor publik, 

agency problem terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai agent 

dan para pemilih (masyarakat) sebagai principal. Agency problem muncul 

ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan 

kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal dan 

agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak agent secara moral 

bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan prinsipal, namun 

di sisi lain agent juga berkepentingan dalam memaksimalkan 

kesejahteraan mereka sendiri.   
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Menurut Meisser (2006), terdapat 2 permasalahan agensi yaitu 

adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih 

banyak informasi dari prinsipal dan terjadinya konflik kepentingan akibat 

ketidaksamaan tujuan, di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan 

tujuan kepentingan prinsipal.  

2. Teori Pilihan Rasional 

Teori Pilihan Rasional adalah sebuah konsep yang menjelaskan 

bagaimana memilih tindakan agar dapat memaksimalkan kegunaan atau 

dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka atau dengan kata lain 

,e,aksimalkan keuntungan dan meminimalisir biaya (Sugiarthi dan 

Supadami, 2014). 

Meskipun teori ini berakar pada ilmu ekonomi, tetapi dalam 

perkembangan teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan 

fenomenanyang terjadi pada berbagai macam disiplin ilmu termasuk 

didalamnya bagaimana menjelaskan sebuah pilihan tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik 

(Sugiarthi dan Supadami, 2014). 

Teori Pilihan Rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori 

tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan 

merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan 

rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu 

masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada 

penentu pilihan individun (individualisme metodelogi). 
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Teori Pilihan Rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki 

preferensi diantara beberapa pilihan alternatif, yang memungkinkan orang 

tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi tersebut 

dianggap lengkap (orang tersebut selalu dapat menentukan alternatif yang 

mereka inginkan atau tak ada alternatif yang diinginkan) dan transitif 

(apabila pilihan A lebih diinginkan daripada pilihan B dan pilihan B lebih 

diinginkan daripada C). Agen rasional kemudian mempertimbangkan 

informasi yang ada, kemungkinan peristiwa, dan potensi biaya dan 

keuntungan  dari menentukan pilihan, dan bertindak konsisten dalam 

memilih tindakan terbaik. 

Rasionalitas sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam 

model dan analisis ekonomimikro. Rasionalitas juga penting bagi ilmu 

politik modern, sosiologi dan filsafat. Versi turunan dari rasionalitas 

adalah rasionalitas instrumental yang meliputi pencarian cara paling hemat 

biaya untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya 

tujuan tersebut (https://id.wikipedia.org/wiki/teori_pilihan_rasional). 

Hal ini dapat dijelaskan dengan variabel-variabel penelitian dimana 

dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah 

dituntut untuk bisa memilih tindakan yang tepat sehingga memaksimalkan 

keuntungan dan meminimalisir biaya. Oleh sebab itu pemerintah daerah 

harus memiliki kebijakan publik yang tepat dalam melakukan hal tersebut. 

Sedangkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat yaitu Dirjen Perimbangan 
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Keuangan Negara harus bisa mmemilih tindakan tang tepat dalam 

prosentase pemberian dana kepada pemerintah daerah. Sehingga dapat 

meminimalisir biaya dan memaksimalkan keuntungan yang ada sehingga 

lebih banyak terserap untuk belanja modal. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan 

taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya 

pendapatan riel perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping 

untuk menaikan pendapatan nasional riel juga untuk meningkatkan 

produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada 

suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakanya baik 

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, 

keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) 

serta sikap dari output itu sendiri (Suparmoko, 1992). 

Disahkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah, dimana daerah diberikan otonomi atau kewenangan untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat 

dicapai melalui pengakselerasian pertumbuhan ekonomi negara-negara 

federal atau daerah otonom melalui beberapa instrumen penting, salah satu 

diantaranya yaitu  desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal bertujuan agar 

terjadinya peningkatan di berbagai sektor, terutama sektor publik. 
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pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber daya yang ada di 

daerah-daerah dan mengalokasikan pendapatan guna menunjang 

pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akirnya akan ikut serta 

membantu pertumbuhan ekonomi nasional (Hayek, 1945 dalam 

Gunnantara dkk 2015). 

Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan landasan otonomi 

daerah merupakan bentuk kesadaran masyarakat sebagai pemegang hak 

otonomi sesungguhnya untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan 

wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat secara luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Selama ini terjadi kesalahpahaman makna terhadap 

penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dialami oleh penyelenggara 

pemerintah otonomi daerah. Seharusnya dengan pelaksanaan otonomi 

daerah seluruh komponen daerah yakni pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat bahu membahu meningkatkan kemakmuran daerahnya. 

Kenyataanya, kebanyakan orang cenderung memaknai otonomi sebagai 

otonomi pemerintah daerah. Hal ini megakibatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan kurang menunjukan peran yang berarti ( Sabarno, 

2007 ). 

4. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan  

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
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UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah 

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah dan pendapatan daerah lain-lain. 

Setiap daerah dituntut untuk membiayai seluruh pengeluaran 

daerah, namun tidak semua daerah dapat membiayai pengeluaran 

pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal 

tersebut disebabkan oleh kemampuan masing-masing daerah untuk 

menyediakan pendanaan yang bergantung pada kemampuan daerah dalam 

merealisasikan potensi ekonomi yang menciptakan perguliran dana untuk 

pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 

2006).  

5. Dana Alokasi Umum 

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (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 berperan dalam pemerataan horizontal (horizontal equalization), 

yaitu dengan menutup celah fiskal (fiscal gap) yang berada diantara 

kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. 

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% 

dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. 

Pendapatan dalam  neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak 

dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang 
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dibagihasilkan kepada daerah. Dana alokasi umum untuk suatu daerah 

dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang 

dimaksudkan adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal 

derah dan alokasi dasar yang dimaksudkan yaitu dihitung berdasarkan  

jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kebutuhan fiskal daerah 

merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi 

layanan dasar umum, setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-

turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan kontruksi, 

produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan 

manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah 

yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. 

Alokasi DAU bagi daerah yang potensinya fiskalnya besar tetapi 

kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif 

kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan 

fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, yang mana 

secara implisit prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor 

pemerataan kapasitas fiskal. 

6. Disparitas Pendapatan 

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung 

pada dua factor utama, yakni: tingkat pendapatan nasional rata-rata dan 

lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas bahwa 

setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh 

suatu negara selama distribusi pendapatan yang tidak merata maka tingkat 
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kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula 

sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara jika 

tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka 

kemelaratan juga akan semakin meluas (Todaro, 1998) 

Disparitas  adalah tingkat ketidakmerataan pendapatan antar 

kabupaten/kota. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab ketidak 

merataan antar daerah ini, antara lain: konsentrasi kegiatan ekonomi 

wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah 

antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar daerah, perbedaan kondisi 

geografis antar daerah dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah 

(Tambunan, 2003 dalam Rukmana, 2012). 

Disparitas pendapatan sendiri dipergunakan walaupun menyadari 

bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor. Tetapi 

para ahli ekonomi klasik menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh 

pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori 

pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah 

tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. 

Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana 

pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan 

pendapatan (Sukirno, 2010 dalam Rukmana, 2012). 

Semakin besar kesenjangan yang terjadi di suatu daerah maka akan 

berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, 

jika disparitas itu semakin rendah maka pertumbuhan ekonomi semakin 

rendah dan berpengaruh positif bagi daerah (Rukmana, 2012) 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait mengenai 

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan disparitas pendapatan 

pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi : 

 

Tabel 2.1 

Nama 

Peneliti 

Judul 

penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Putu candra 

Gunatara 

dan 

A.A.N.B.D

wirandra 

(2014) 

Penaruh PAD 

dan DAU 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

dengan 

belanja 

modal 

sebagai 

variabel 

pemoderasi 

di Bali 

menunjukkan bahwa 

PAD, DAU 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi secara 

parsial, sedangkan 

Belanja Modal 

berpengaruh negatif 

dan signifikan secara 

parsial. Hasil uji 

simultan 

menunjukan PAD, 

DAU, dan Belanja 

Modal berpengaruh 

secara simultan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi. Belanja 

Modal 

memperlemah 

pengaruh PAD 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi, sedangkan 

masuknya Belanja 

Modal sebagai 

variabel pemoderasi 

tidak mampu 

memoderasi 

pengaruh DAU 

terhadap 

menggunaka

n belanja 

modal 

sebagai 

variabel 

pemoderasi, 

tempat 

penelitian 

dan periode 

penelitian. 

menggunaka

n variabel 

dependen 

dan 

independen 

yang sama. 
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Nama 

Peneliti 

Judul 

penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Putu Eka 

Suwandika 

dan I 

Nyoman 

Mahendra 

Yasa  

(2015) 

Pengaruh 

PAD dan 

investasi 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

tingkat 

penganggura

n di Provinsi 

Bali 

PAD dan Investasi 

berpengaruh positif 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

kabupaten/kota di 

Provinsi Bali, PAD 

berpengaruh negatif 

terhadap Tingkat 

Pengangguran 

kabupaten/kota di 

Provinsi Bali, 

Investasi 

berpengaruh positif 

terhadap Tingkat 

Pengangguran 

kabupaten/kota di 

Provinsi Bali, 

Pertumbuhan 

Ekonomi tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Tingkat 

Pengangguran di 

kabupaten/ kota di 

Provinsi Bali, PAD 

berpengaruh 

terhadap Tingkat 

Pengangguran 

melalui 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

kabupaten/kota di 

Provinsi Bali, dan 

Investasi 

berpengaruh 

terhadap Tingkat 

Pengangguran 

melalui 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

kabupaten/kota di 

menggunaka

n variabel 

independen 

yaitu 

investasi 

dan 

masuknya 

variabel 

dependen 

tingkat 

penganggur

an waktu 

dan tempat 

penelitian, 

tahun dan 

objek 

penelitian, 

PAD 

sebagai 

variabel 

independen 

dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

sebagai 

variabel 

dependen. 
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Nama 

Peneliti 

Judul 

penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Provinsi Bali 

Stepvani 

Uhise tahun 

(2013) 

DAU dan 

pengaruhnya 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

Sulawesi 

Utara dengan 

Belanja 

modal 

sebagai 

variabel 

intervening 

dana alokasi umum 

secara langsung 

berpengaruh positif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, . Pengaruh 

dana alokasi umum 

secara tidak 

langsung terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi 

Utara adalah bersifat 

negatif dan tidak 

signifikan, . 

Pengaruh dana 

alokasi umum secara 

langsung 

berpengaruh positif 

terhadap belanja 

modal, 

belanja 

modal 

sebagai 

variabel 

intervening, 

tempat,dan 

waktu 

penelitian 

independen 

dan 

dependen 

sama. 

 

Edi Susanto 

dan 

Marhaman 

(2016) 

Pengaruh 

PAD, DAU, 

DAK 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

dengan 

belanja 

daerah 

sebagai 

variabel 

moderating di 

Jawa Timur 

PAD,DAK 

berpengaruh positif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, (DAU) 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Penambahn 

pada 

variabel 

independen 

dan belanja 

daerah 

sebagai 

variabel 

moderating, 

tempat dan 

waktu 

penelitian. 

terletak pada 

variabel 

independen 

dan 

dependen. 

Indra 

Rukmana 

(2012) 

Pengaruh 

disparitas 

Pendapatan, 

Jumlah 

Penduduk 

dan inflasi 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Jawa Tengah 

disparitas 

pendapatan, jumlah 

penduduk dan inflasi 

mempunyai 

pengaruh secara 

bersama-sama ter- 

hadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Berdasarkan uji-t 

menunjukkan 

variabel 

independen 

dengan ada 

variabel 

jumlah 

penduduk 

dan inflasi 

dan waktu 

penelitian 

variabel 

Disparitas 

pendapatan 

dan 

dependen 

yang sama 

dan tempat 

penelitian 

yang sama. 
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Nama 

Peneliti 

Judul 

penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Disparitas pen- 

dapatan dan jumlah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

C.  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan informasi yang telah di uraikan sebelumnya penelitian ini 

menganalisis tentang pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan 

disparitas pendapatan untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Sehingga diketahui 

apakah kinerja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sudah baik 

atau tidak. 

Perkembangan dan pembangunan sering digunakan secara bergantian, 

tetapi mempunyai maksud yang sama terutama dalam pembicaraan-

pembicaraan mengenai masalah ekonomi. Tetapi apabila kedua istilah tersebut 

dignakan secara bersama maka sebaliknya diberikan pengertian masing-

masing yang lebih khusus, dikatakan pertumbuhan ekonomi terdapat lebih 

banyak output dan ada perkembangan atau pembangunan ekonomi kalau tidak 

hanya terdapat lebih banyak output tetapi juga perubahan-perubahan dalam 

kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih 

banyak itu. Pertumbuhan dapat meliputi penggunaan input lebih banyak dan 

lebih efisien, yaitu adanya kenikan output persatuan input. Dengan kata lain, 

dengan kesatuan input dapat menghasilkan output yang lebih banyak ( Irawan 

dan Suparmoko, 1992 ). 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif, pada teori 

keagenan (agency theory) dalam hal ini melalui hubungan antara pemerintah 

daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan 

sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan 

sebagainya untuk dapat mneingkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah 

daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik 

kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang 

didanai oleh pendapatan asli daerah itu sendiri.  

Dana alokasi umum adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat untuk daerah dengan tujuan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi 

disuatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2006) dalam Susanto 

(2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umurn (DAU) berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan- 

temuan empiris di atas, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara dana 

alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi juga 

bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, menjaga 

keseimbangan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata. 

Adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar 

proses pembangunan ekonomi. 

Mengingat bahwa potensi-potensi yang dimiliki setiap kabupaten/kota 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tidak sama, wujud dari 

pemerataan pendapatan pembangunan tersebut dapat dilihat dari sejauh mana 
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disparitas pendapatan yang terjadi. Disparitas yang dimaksud adalah tingkat 

ketidakmerataan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dimana 

semakin besar kesenjangan yang terjadi di suatu daerah maka akan berdampak 

negatif bagi pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya, jika disparitas itu 

semakin rendah maka pertumbuhan ekonomi semakin rendah atau 

berpengaruh positif. 

 

 Variabel independen                                                    variabel dependen 

                                                             H1 (+)      

 

                                                      H2 (+)                                                                              

                 H3 (-) 

 

D.  Perumusan Hipotesis 

1. Pendapatan Asi Daerah 

Pendapatan asli daerah dianggap sebagai salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap pertubuhan ekonomi, semakin besar pendapatan 

yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin besar kontribusi untuk 

membangun fasilitas-fasilitas publik untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi disuatu daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan 

yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana 

suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan 

daerah. Pendapatan asli daerah salah satunya diperoleh dari hasil pajak, 

dimana menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yaitu 

Pendapatan Asli Daerah 

(x1 

Dana Alokasi Umum Pertumbuhan Ekonomi 

Disparitas Pendapatan 
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kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Gunantara dkk (2014) menyatakan 

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dari landasan penelitian terdahulu dan beberapa 

penjelasan dari pendapatan asli daerah dikatakan bahwa ada hubungan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dari penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 :  Pendapatan Asli Daerah berpengaru positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

2. Dana Alokasi Umum 

Dana alokasi umum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu 

daerah, dimana dana alokasi umum adalah dana yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat untuk daerah dengan tujuan untuk mengatasi 

ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan 

horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya 

yang ada pada masing-masing daerah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Gunantara dkk (2014) menyatakan 

bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan 

empiris di atas, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara dana alokasi 

umum dan pertumbuhan ekonomi Daerah. 

               Dari hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian: 
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H2 :  Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

 

3. Disparitas Pendapatan 

Mengingat bahwa potensi-potensi yang dimiliki setiap 

kabupaten/kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tidak 

sama, wujud dari pemerataan pendapatan pembangunan tersebut dapat 

dilihat dari sejauh mana disparitas pendapatan yang terjadi. Disparitas 

yang dimaksud adalah tingkat ketidakmerataan pendapatan antar 

kabupaten/kota. Rukmana (2013) menunjukkan bahwa disparitas 

pendapatan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan 

akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (backwash effects) 

mendominasi pengaruh yang menguntungkan (spread effects) terhadap 

pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses 

ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar 

secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga 

akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan utama 

dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang 

setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat 

kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. 

Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (M.P.Todaro, 2000). 

Pengaruh Pendapatan Asli…, Muslimin, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



26 
 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka hipotesis 

penelitian : 

H3 : Disparitas Pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan  

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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