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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Federalisme Fiskal (Fiscal Federalism) 

Federalisme fiskal adalah studi yang membahas mengenai 

 hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah di mana pada sistem ini 

menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat 

pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman 

bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional maupun 

subnasional. Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang 

berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya. 

Pada dasarnya konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah 

pemerintah tingkat II (Kabupaten/Kota) merupakan kepanjangan tangan 

dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa negara yang 

berbentuk federal dimana pemerintah negara bagian bukan sebagai pelaku 

otonom (Prasetya, 2013). 

Teori Federalisme Fiskal (Teori fiscal federalism) adalah teori yang 

berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana 

pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi 

ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kesejahteraan 

masyarakatnya (Sari dan Supadmi, 2016). 

Penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori 

federalisme fiskal yaitu bagaimana pemerintah pusat merancang berapa 
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alokasi anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah daerah yang bisa 

digunakan sebagai pendapatan oleh pemerintah daerah tersebut sehingga 

program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dapat 

direalisasikan dengan baik dan sesuai rencana. Desentralisasi fiskal dapat 

dikatakan berjalan dengan baik jika pemerintah pusat benar-benar 

merancang alokasi anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah 

daerah sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah (Prasetya, 2013). 

Alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan 

dapat dimanfaatkan untuk program-program yang bisa dijalankan oleh 

pemerintah daerah dengan melihat situasi ekonomi di daerahnya masing-

masing dan diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan-kebijakan 

pelayanan masyarakat yang pada akhirnya adalah bertujuan untuk 

mensejahterahkan masyarakat dan apabila kesejahteraan masyarakat 

meningkat maka angka kemiskinan menjadi berkurang (Prasetya, 2013). 

2. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai 

oleh pengangguran dan keterbelakangan, kemudian meningkat menjadi 

ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan 

berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga 

tertinggal jauh dan masyarakat lainnya yang umumnya mempunyai potensi 

lebih tinggi (Kartasasmita, 1996). 

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. 

Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan 
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oleh adanya faktor - faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang 

membelenggu seseorang sehingga membuatnya tetap melekat dengan 

kemiskinan. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang 

terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan sesorang terhadap sistem atau 

tatanan sosial yang tidak adil (BPS). 

Secara konseptual kemiskinan juga dibedakan menjadi 2 macam. 

Pertama kemiskinan realatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kedua 

adalah kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan karena ketidakmampuannya 

untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, kesehatan, 

perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja 

(BPS). 

Menurut SMERU (Social Monitoring and Early Response Unit 

Research Institut No. 3 : May – June/ 2001) kemiskinan adalah status 

seseorang yang menjadi ukuran penting dalam kesejahteraan rumah 

tangga. Dengan menggunakan pendekatan konsumsi untuk mengukur 

dasar kemiskinan. Sebuah rumah tangga dianggap “miskin” jika tingkat 

konsumsinya perkapita berada di bawah garis kemiskinan (Lukman, 

2004). 

World Bank Institue mendefinisikan kemiskinan sebagai apakah 

rumah tangga atau individu memiliki sumberdaya atau kemampuan yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek ini didasarkan pada 
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perbandingan pendapatan, pengeluaran, pendidikan atau atribut lain dari 

individu dengan beberapa batasan yang ditentukan, di mana mereka yang 

berada di bawah batas yang ditentukan tersebut dikatakan sebagai miskin 

(Saichuddin, 2007). 

Demikian juga menurut (Darma,2012), miskin adalah suatu keadaan 

seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi 

tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat 

minimal dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat 

berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup 

dan lain-lain. 

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di 

tengah-tengah masyarakat. Misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan 

memiliki beberapa ciri (menurut Suharto) yakni sebagai berikut : 

a. Ciri ciri kemiskinan 

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, 

sandang, pangan). 

2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti: 

a) Kesehatan, 

b) Pendidikan, 

c) Sanitasi, 

d) Air bersih, dan 

e) Transportasi. 
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3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk 

pendidikan dan keluarga). 

4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun 

masal. 

5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber 

alam. 

6) Ketidakterlibatan akses dalam kegiatan sosial masyarakat. 

7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 

9) Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial seperti : 

a) Anak terlantar, 

b) Wanita korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

c) Janda miskin, dan 

d) Kelompok marjinal dan terpencil. 

Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional ini kiranya 

lebih tepat juga digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan 

kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia.  

b. Penyebab Kemiskinan 

Adapun penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) yaitu : 

1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan 

pola kepemilikan sumber daya dalam penerapan teknologi, ditandai 
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oleh rendahnya penggunaan input mekanisme yang menimbulkan 

distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin yang hanya dalam 

jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. 

2) Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. 

3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, 

hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya 

angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya 

pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan 

dan besarnya jumlah anggota keluarga. 

3. Belanja Modal 

Belanja modal (pembangunan) adalah pengeluaran yang diajukan 

untuk kepentingan publik dalam rangka meningkatkan kemampuan 

masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah. Belanja pemerintah 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan 

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

layak serta mengembangkan jaminan sosial (UU 32/2004). Peranan 

pengeluaran pemerintah di negara berkembang sangat signifikan 

mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi masih sangat terbatas, oleh karena itu peranan pemerintah 

sangatlah penting. 
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Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja menurut 

kelompok belanja terdiri dari : 

a. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

b. Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam belanja 

langsung terdiri dari : 

1) Belanja pegawai 

2) Belanja barang dan jasa 

3) Belanja modal 

Menurut Halim (2002), belanja modal merupakan pengeluaran 

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan 

akan menambah aset dan kekayaan daerah. 

Belanja modal dibagi menjadi : 

a. Belanja publik 

Yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung 

oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan 

jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan 

pembelian mobil ambulance. 

b. Belanja aparatur 

Yaitu belanja yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung 

oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh 

belanja aparatur yaitu pembelian kendaraan dinas, pembangunan 

gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas. 
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Penambahan aset atau kekayaan daerah akibat adanya belanja modal 

akan menambah biaya yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan 

pemeliharaan. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah 

daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara 

langsung dengan pelayanan publik. 

Berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 8 tahun 2006, tanggal 3 

April 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah 

dalam lampiran I-A.3 laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten/ 

Kota, yang termasuk belanja modal adalah belanja tanah, belanja peralatan 

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

jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. 

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang berwujud yang 

nilai manfaatnya melebihi satu tahun atau pemakaian jasa dalam 

melaksanakan program atau kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan 

aset tetap meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, 

alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mobil 

air, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat 

komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, 

konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan 

kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/perpustakaan, barang 

seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan 

(BPS). 
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Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 diubah menjadi 

Permendagri No 59 Tahun 2007 pasal 53 ayat (1) Belanja modal 

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan 

aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. (2) Nilai aset 

tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 

beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. (3) 

Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization 

threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal. 

4. Ukuran Pemerintah Daerah 

Menurut Sari (2016) ukuran pemerintah daerah adalah salah satu 

variabel yang dalam besar atau kecilnya pemerintah suatu daerah yang 

dapat diukur dengan menggunakan total aset, jumlah pegawai, total 

pendapatan dan tingkat produktifitas. Patrick (2007) menyatakan bahwa 

ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah 

daerah. Dengan jumlah aset/ pegawai/ produktifitas yang lebih besar  

diharapkan dapat melaksanakan program kerja yang lebih baik dari daerah 

yang lebih kecil.  

Dalam konteks pemerintah, besar kecilnya ukuran suatu pemerintah 

dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh daerah setahun (Riesty, 

2016). Ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah 

penduduk, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah 
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daerah tersebut. Ukuran daerah yang besar dalam pemerintah akan 

memberikan kemudahan kegiatan operasional dan juga akan 

mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

memadai. Kemudahan di bidang operasional juga akan memberikan 

kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 

kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 

2012). 

5. Intergovernmental Revenue 

Intergovenmental revenue adalah sejumlah transfer dari pusat yang 

sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah 

daerah(Patrick,2007). Intergovernmental revenue bisa dikenal dengan 

dana perimbangan. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan 

pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal 

antara pusat dan daerah. 

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk 

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar 

daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan 

kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana 

perimbangan terdiri dari : 

a. Dana Bagi Hasil ( Pajak dan Sumber Daya Alam) 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana bagi hasil 

sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 

daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya dana 
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bagi hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan 

sumber daya alam. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikatakan 

bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN 

yang dialokasikan dengan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah,yang 

menyebutkan bahwa “dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan unsur daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional”. DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah 

dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional,dalam rangka 

mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan 

dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah. 
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6. Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2006) ada lima penyebab utama 

rendahnya PAD yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap 

subsidi dari pusat. Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah 

sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi 

dalam bidang perpajakan. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam 

ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. 

Keempat, faktor penyebab ketergantungan fiskal ini bersifat politis, 

sehingga dikhawatirkan apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang 

tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Faktor 

kelima, penyebab ketergantungan adalah “kelemahan” dalam pemberian 

subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena itu solusi 

yang ditawarkan adalah : 

a. Meningkatkan peran BUMD 

b. Meningkatkan penerimaan daerah 

c. Mengubah pola pemberian subsidi 

d. Meningkatkan pinjaman daerah. 

PAD dapat memberikan warna tersendiri tehadap tingkat otonomi 

suatu daerah, serta jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh 

daerah (Menurut pasal 79 UU No. 32 Tahun 2004 sumber pendapatan 

daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : 

a. Hasil pajak dan retribusi daerah 

b. Hasil perusahaan milik daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah : 
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1) Dana perimbangan 

2) Pinjaman daerah 

3) Pendapatan daerah lain-lain yang sah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli 

Dearah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam 

wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan 

retribusi daerah pasal 1 ayat  (6) menyebutkan bahwa pajak daerah, yang 

selanjutnya disebut pajak wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau 

badan untuk daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.  

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu : 

No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel yang digunakan Hasil 

1 Ardi 

Hamzah,2009 

X1:PAD 

X2:dana perimbangan 

X3: belanja publik 

Y  :pertumbuhan ekonomi, 

kemisikinan dan 

pengangguran 

PAD dan dana 

perimbangan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kemiskinan dan 

pengangguran 

2 Firmansyah 

dkk,2015 

X1:PAD 

X2: dana perimbangan 

Y : penduduk miskin 

PAD dan dana 

perimbangan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

penduduk miskin di 

Kabupaten 

Banyuwangi tahun 

2000-2012. 
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No 
Penulis & 

Tahun 
Variabel yang digunakan Hasil 

3 Jolianis, 2016 X1: PAD 

X2:DAU 

X3:DAK 

Y: kemiskinan 

PAD berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan 

4 Sendouw dkk, 

2016 

X1:belanja modal 

X2:belanja sosial 

X3:pertumbuhan ekonomi 

Y:tingkat kemiskinan 

Belanja modal 

memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan di kota 

Manado 

5 Manik, 2013 X1:kemakmuran 

X2:ukuran pemerintah daerah 

X3:inflasi 

X4:intergovernmentalrevenue 

Y:kemiskinan,pembangunan 

manusia dan pertumbuhan 

ekonomi 

Ukuran pemerintah 

daerah dan 

intergovernmental 

revenue berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap pembangunan 

manusia dan 

kemiskinan. 

6 Minarsih, 

2016 

X1: size 

X2: wealth 

X3: leverage 

X4:intergovernmentalrevenue 

Y : kemiskinan  

Size dan 

Intergovernemntal 

revenue tidak 

berpengaruh secara 

signifikan  terhadap 

kemiskinan. 

7 Susilowati 

dkk,2017 

X1: dana desa 

X2: belanja modal 

X3:produk domestik regional 

bruto 

Y: kemiskinan 

Belanja modal 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan 

Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur. 

8 Anis 

Setiyawati dan 

Ardi Hamzah, 

2007 

X1:PAD 

X2:DAU 

X3:DAK  

X4:belanja pembangunan  

Y:pertumbuhan ekonomi, 

pengangguran, dan 

kemiskinan 

PAD,DAU,DAK 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kemiskinan dan 

pengangguran. 

9 Hasan dan 

Zikriah, 2009 

X1:belanja modal pemeritah 

X2:produk domestik regional 

bruto 

Y:penduduk miskin di Aceh 

Belanja modal 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

penduduk miskin di 

Aceh 
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C. Kerangka Pemikiran 

Di dalam teori federalisme fiskal menerangkan bahwa desentralisasi 

fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat membuat pemerintah daerah 

memiliki keleluasan untuk mengelola keuangan daerahnya. Program-program 

untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah 

daerah dapat dijalankan dengan baik apabila ketersediaan anggaran di daerah 

mencukupi dan pengalokasiannya sesuai dengan kebutuhan, hal ini berarti 

peran alokasi anggaran dalam belanja modal, ukuran pemerintah daerah 

dalam total asetnya, serta peran pendapatan daerah yang meliputi PAD, 

intergovernmental revenue  sangat berpengaruh dalam mendukung program-

program yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam menurunkan 

tingkat kemiskinan (Prasetya, 2013). 

Menurut Todaro dan Smith (2008) belanja modal secara umum 

dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya 

diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikkan 

aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan jumlah belanja modal pemerintah daerah dan produk domestik 

regional bruto memberi dampak yang baik terhadap penduduk miskin, karena 

ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong peningkatan 

belanja modal pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat melakukan 

aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan yang kemudian akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. Dihubungkan dengan teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa 

desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat membuat 

pemerintah daerah memiliki keleluasan dalam mengalokasikan anggaran yang 

diterima dalam alokasi ke belanja modal dengan melaksanakan program-

program untuk menurunkan tingkat kemiskinan. 

Menurut Patrick (2007) menyatakan. jumlah aset/pegawai/produktifitas 

yang lebih besar diharapkan dapat melaksanakan program kerja yang lebih 

baik dari daerah yang lebih kecil. Ukuran pemerintah daerah yang besar 

dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional dan 

mempermudah dalam pelayanan masyarakat (Kusumawardani,2012).  

Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan.Dihubungkan dengan teori federalisme fiskal menjelaskan 

bahwa desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat membuat 

pemerintah daerah memiliki keleluasan dalam mengalokasikan total aset. 

Semakin besar total aset maka semakin mempermudah dalam menjalankan 

program-program menurunkan tingkat kemiskinan. 

Intergovernmental revenue adalah sejumlah transfer dari pusat yang 

sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Dana 

perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai 

kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber 

pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan 

pendanaan pemerintah antar daerah. Dana perimbangan akan masuk ke dalam 

akun pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan total penerimaan 

daerah ( Patrick, 2007).  
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Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. Dalam teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa 

transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi salah satu hal 

penting untuk membiayai pembangunan khususnya dalam hal menyelesaikan 

kemiskinan di daerah dengan melakukan program-program kerja. 

 PAD yang diterima pemerintah daerah menggambarkan tingkat 

kesiapan daerah mengelola daerahnya. Semakin tinggi PAD maka semakin 

besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian belanja untuk 

kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu 

indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu 

daerah maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat (Santosa, 

2013). 

PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Jika 

dihubungkan dengan teori federalisme fiskal menjelaskan desentralisasi fiskal 

membuat pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk 

mengelola sumber-sumber yang dapat menghasilkan penerimaan bagi 

daerahnya. Jika penerimaan dari PAD meningkat maka program-program 

yang direncanakan akan dapat berjalan dengan baik sebagai keberhasilan 

yang menggembirakan mengingat sudah sangat sesuai dengan tujuan dari 

pelaksaan otonomi daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran 

masyarakat di daerah. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka model 

penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan 

Menurut Mulyanto (2007), belanja modal merupakan unsur dari 

belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di antaranya untuk 

pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi 

dan infrastruktur sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari 

pembangunan daerah tersebut. Tersedianya infrastruktur yang baik 

diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, 

produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi sehingga 

pada gilirannya terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan. Penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Sukarman dkk (2016) dalam penelitiannya tentang analisis 
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pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan belanja 

modal terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera selatan 

mendapatkan hasil bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negatif 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan 

juga penelitian Sendouw dkk (2016) dalam penelitiannya tentang pengaruh 

belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

kemiskinan di Kota Manado mendapatkan hasil bahwa belanja modal 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota 

Manado. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis pertama dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. 

2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan 

Ukuran pemerintah daerah menggunakan total aset pemerintah 

daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan 

atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 

mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. 

Dengan demikian, total aset yang diperdayakan sesuai ketepatan sasaran 

maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat 

kemiskinan menurun (Asmaul,2016). Penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini adalah Manik (2013) penelitiannya tentang pengaruh 

kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, inflasi, intergovernmental 
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revenue terhadap kemiskinan, pembangunan manusia, dan pertumbuhan 

ekonomi mendapatkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh 

negatif signifikan terhadap pembangunan manusia dan kemiskinan .Dan 

juga penelitian Novilia (2016) tentang pengaruh ukuran pemerintah 

daerah, PAD, dan belanja modal terhadap jumlah penduduk miskin di 

Lampung diketahui hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh 

negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Lampung. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua pada penelitian ini 

adalah : 

H2 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan 

3. Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Tingkat Kemiskinan 

Dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah dalam 

mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 

pemerintah antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan 

pemerintah antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta 

meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah 

sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Patrick,2007). Penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Firmansyah dkk 

(2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan 

terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-

2012 mendapatkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif  

signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi tahun 

2000-2012. Dan penelitian Chrisanty(2015) tentang pengaruh PAD dan 
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dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi serta dampaknya 

terhadap kemiskinan mendapatkan hasil bahwa dana perimbangan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini adalah : 

H3 : Intergovernmental revenue berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan 

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No.33 Tahun 2004). 

Menurut Santosa (2013) PAD yang diterima pemerintah daerah 

menggambarkan tingkat kesiapan daerah mengelola daerah.Semakin tinggi 

PAD maka semakin besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian 

belanja untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk 

miskin yang ada. Penelitian yang relevan dengan dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2015) dalam penelitiannya 

yaitu pengaruh PDRB dan PAD terhadap tingkat kemiskinan di satuan 

wilayah pengembangan di Jawa Timur diketahui bahwa PAD berpengaruh 

negatif  signifikan terhadap kemiskinan. Dan penelitian Frans dkk (2017) 

tentang pengaruh PAD, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat mendapatkan hasil bahwa PAD 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat. 
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 Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis keempat yang dapat 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah : 

H4 :  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan  

terhadap tingkat kemiskinan.  

Pengaruh Belanja Modal... Dana Fitriana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019




