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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Stewardship Theory 

Keadan pimpinan suatu organisasi yang lebih mementingkan tujuan 

dan kepentingan organisasi dari pada tujuan dirinya sendiri ialah merupakan 

salah satu konsep dasar dari terbentuknya teori stewardship. Menurut teori 

ini, seorang pemimpin memiliki ketertarikan untuk mengembangkan dan 

memajukan organisasinya sehingga seorang pemimpin akan melakukan 

berbagai cara untuk menjadikan organisasi tersebut maju dan berkembang. 

Dan pada umumnya teori ini digunakan untuk melakukan pengujian 

loyalitas perilaku para pemimpinan di suatu organisasi (Donaldson dan 

Davis, 1991 dalam Anton, 2013). 

Menurut teori stewardship, setiap individu memiliki sikap untuk 

mudah melakukan kerjasama dengan individu lainnya dalam suatu 

organisasi. Hal tersebut dapat diperoleh dari pembelajaran mengenai 

kerjasama pada proses latihan di suatu organisasi. Dan menurut teori ini, 

suatu individu akan lebih mengedepankan kepentingan organisasi dari pada 

kepentingan individu.  

Steward merupakan kegiatan yang mengganti tujuan dalam 

berorganisasi dari self serving menjadi perilaku yang lebih mengedepankan 

kooperatif. Dengan keadaan tersebut, nilai kebersamaan tetap dijunjung 

tinggi oleh steward. Karena menurut steward sikap kooperatif akan 
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mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam berorganisasi, dan sikap 

tersebut bisa diterima dan diterapkan oleh semua orang. 

2. Kemandirian Daerah. 

Sejak dikeluarkannya Undang -Undang nomor 32 tahun 2004 

mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, penghimpunan sumber dana, 

pengaturan dan pengelolaan pembangunan daerah dengan potensi dan 

kapasitas yang dimiliki diberikan oleh pemerintah pusat kebebasan bagi 

masing-masing daerah untuk melakukannya. Perundang-undangan telah 

mengatur tentang kinerja keuangan daerah tersebut. Kebijakan pemerintah 

pusat berupa pengelolaan keuangan daerahnya sendiri ini tentu akan 

memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi 

logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus di imbangi pula dengan 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah. 

Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dicerminkan dari 

adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan salah 

satu indikator dan tolak ukur untuk mencapai pembangunan dalam 

pelaksanaan kemandirian di suatu daerah. Kemampuan suatu daerah dalam 

memenuhi segala kegiatan pemerintahan daerah tersebut adalah suatu 

bentuk keadaan yang hanya bisa diperoleh salah satunya dengan cara 

mewajibkan setiap masyarakat untuk membayar pajak (Febiandani dan 

Suseno, 2016). 
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3. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Ada beberapa jenis pendapatan 

yang diperoleh oleh pemerintahan di suatu daerah, yaitu (Pasal 157 Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004): 

a. Perolehan pajak daerah, yaitu pendapatan pemerintah yang 

diperoleh dari masyarakat dengan cara mewajibkan pembayaran 

pajak (benda bergerak/tidak bergerak dan orang atau suatu badan 

usaha) bagi masyarkat, seperti: 

- Pajak hotel 

- Pajak restoran 

- Pajak hiburan 

- Pajak reklame 

- Pajak parkir 

- Pajak penerangan jalan 

- Pajak pengambilan bahan galian golongan C 

b. Hasil pungutan uang oleh pemerintah (retribusi) daerah, yaitu suatu 

kegiatan pemerintah dalam hal memperoleh pendapatan daerah 

dengan cara melakukan pungutan wajib bagi masyarakat sebagai 

imbalan dari perolehan jasa yang telah disediakan oleh daerah, 

seperti: 

- Retribusi atas Pelayanan Kesehatan 

- Retribusi atas Pelayan Persampahan/Kebersihan 
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- Retribusi atas pelayanan pemakaman 

- Retribusi atas jasa usaha pengolahan limbah cair 

c. Hasil perolehan pendapatan daerah dari pengelolaan kekayaan 

yang dimiliki oleh daerah secara tidak langsung yaitu berupa hasil 

penyertaan modal daerah kepada perusahaan miliki Negara atau 

BUMN. 

d. Selain itu, pendapatan asli daerah yang sah, yaitu perolehan 

keuntungan yang diterima oleh daerah yang diperoleh dari 

perusahaan milik pemda, seperti: 

- Perolehan dari penjualan aset yang sah yang dimiliki oleh daerah 

- Perolehan dari giro 

- Pendapatan bunga 

- Keuntungan adalah nilai tukar rupiah untuk mata uang asing 

- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibar dari   

penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah 

Pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah hal ini tertuang pada pasal 79 UU No.22/1999 tentang 

Pemerintah Daerah. 

4. Kinerja Keauangan Daerah. 

Perubahan sistem di Indonesia ditenggarai oleh adanya reformasi 

pada sistem pemerintahan Indonesia demi menciptakan pelaksanaan 
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pemerintahan yang baik. Sebagai bukti terjadinya reformasi pada sistem 

pemerintahan Indoensia adalah diberlakukannya kemandirian daerah dalam 

sistem pengelolaan keuangan milik daerah (UU No.58 tahun 2005). Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk 

memperoleh pendapatan serta mengelola pendapatan tersebut dengan 

bijaksana. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

dalam mengelola pendapatan daerah. Sehingga dana yang dimiliki daerah 

bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pembangunan daerah 

tersebut. 

Kemandirian finansial suatu daerah bertujuan agar pemerintahan 

daerah dapat mengolah sumber daya yang dimiliki sehingga tidak selalu 

bergantung pada pemerintahan pusat. Dan diharapkan dengan kemandirian 

tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta dapat 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya (Mardiasmo, 2002 

dalam Hafidh, 2013). 

5. Inflasi. 

Inflasi dalam ekonomi adalah suatu keadaan di mana nilai mata uang 

suatu Negara (dalam hal ini adalah rupiah) mengalami penurunan yang 

diakibatkan banyaknya uang yang beredar di pasaran tanpa diikuti dengan 

produktifitas barang dan jasa yang tinggi. Sehingga banyaknya permintaan 

tidak berbanding lurus dengan sedikitnya penawaran. Dan keadaan ini 

menyebabkan tingginya harga barang dan jasa di lapangan/pasar. 
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Keadaan ini mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan suku 

bunga tabungan dan pinjaman di pasaran. Dengan harapan uang yang 

beredar di masyarakat akan dapat dikontrol dan keadaan akan kembali 

normal. Inflasi juga bisa dijadikan sebagai alat ukur dalam melihat 

perubahan ekonomi di suatu Negara. Berikut adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui tingkatan inflasi di suatu Negara yaitu: Gross 

Domestic Product dan CPI (Islamiah, 2015). 

Dalam hal ini inflasi dibagi menjadi dua kategori yaitu; (1) demand 

pull inflation, yaitu keadaan inflasi yang diakibatkan oleh tinggi  permintaan 

terhadap barang dan jasa, (2) cost push inflation, yaitu keadaan inflasi yang 

diakibatkan oleh rendahnya penawaran terhadap barang dan jasa di suatu 

Negara. Kedua hal tersebut dapat diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi keadaan inflasi tersebut 

(Islamiah, 2015). 

6. Pertumbuhan Ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan ekonomi suatu wilayah 

yang mengalami kenaikan atau pertumbuhan. Banyak faktor yang 

menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah, salah 

satu contoh adalah meningkatnya pendapatan perkapita suatu wilayah. 

Petumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu 

wilayah. Karena dengan pertumbuhan tersebut pihak pemerintahan akan 

mengetahui sejauh mana sistem pemerintahan yang telah mereka terapkan 

guna mensejahterakan mayarakat. Pihak pemerintahan memiliki alat ukur 
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dalam menghitung pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka, yaitu dengan 

cara mengukur produk domestic bruto untuk pertumbuhan suatu Negara dan 

produk domestic regional bruto untuk pertumbuhan suatu wilayah 

(regional). 

 Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan pada sistem 

ekonomi apabila jumlah produktifitas barang dan jasa suatu wilayah lebih 

besar dari tahun sebelumnya. Dan juga terdapat harapan dan standar hidup 

yang tinggi bagi setiap masyarakat di wilayah tersebut (Islamiah, 2015). 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Hipotesis 

a. Hubungan Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 

Sistem pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang 

memiliki kemandirian dalam hal pelaksanaan pemerintahan. Kemandirian 

daerah merupakan suatu tindakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan 

serta memperoleh pendapatan daerah dengan cara mengelola segala sumber 

daya yang dimiliki. Pada penelitian ini kemandirian daerah yang dimaksud 

adalah kemandirian finansial suatu daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri 

dalam hal finansial apabila pemerintahan tersebut dapat menjalankan segala 

sistem pemerintahan hanya dengan menggunakan pendapatan yang 

diperolehnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah digambarkan dengan 

pendaptan daerah yang tinggi pada suatu daerah tersebut. Sehingga 

kemandirian finansial daerah memiliki hubungan yang kuat dengan 

pertumbuhan ekonomi daerah.  
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Uraian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafidh 

(2013) dan Nurhayati (2015) yang membuktikan bahwa variabel 

kemandirian daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. Namun berbeda dengan penelitian Risyanto (2015) yang 

menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan Hamzah (2008) yang 

menyatkaan bahwa adanya pengaruh negative signifikan dari kemandirian 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan berdasarkan teori 

tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah keuangan. 

b. Hubungan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah. 

Kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerahnya dengan dana yang diperloeh dari pendapatan asli daerah 

merupakan gambaran bahwa kinerja keuangan daerah tersebut dalam 

keadaan baik. Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah maka akan 

meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena 

dengan penggunaan dana yang dimiliki daerah dalam membangun atau 

mengembangkan daerah tersebut secara tidak langsung akan membuka 

lapangan pekerjaan. Dan dana yang digunakan dalam pembangunan akan 

dibayarkan kepada para pekerja (masyarakat), hal ini akan meningkatkan 

pendapatan setiap orang di daerah tersebut. Sehingga akan mempengaruhi 
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kegiatan ekonomi di suatu daerah. Dan hal tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. 

Uraian di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafidh 

(2013) dan Risyanto (2015) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

daerah  berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Namun berbeda dengan hasil temuan Aulia (2014) dan Febiandani dan 

Suseno (2016) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemaparan di atas dapat 

dikembangkan hipotesis pneitian sebagai berikut: 

H2:  kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

c. Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam 

menyediakan semua kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa 

sehingga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan mengurangi 

tingkat  pengangguran. Inflasi merupakan salah satu indikasi bahwa adanya 

permasalahan dalam hal ekonomi. Keadaan inflasi biasanya ditunjukkan 

dengan banyaknya permintaan barang dan jasa dan rendahnya penawaran 

barang dan jasa di masyarakat. Dan salah satu keadaan yang 

menggambarkan terjadinya inflasi adalah tingginya harga barang di pasar 

barang dan jasa. Dan hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Dan keadaan masyarakat yang konsumtif menjadikan inflasi 

relatif stabil dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
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Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan 

(kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan 

(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or 

service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama 

lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank 

Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara 

dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah 

(Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), 

kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll. 

Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat 

adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh 

membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi 

dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar 

atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa 

mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi 

tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian 

menyebabkan produksi meningkat. 

Inflasi tidak selalu memiliki dampak negative terhadap pertumbuhan 

ekonomi, tetapi inflasi juga memiliki dampak yang positif yaitu dapat 

meningkatkan hasil produksi. Dengan kenaikan harga yang terjadi maka 

para pengusaha akan berusaha menaikkan produksi mereka, dengan 

meningkatnya hasil produksi maka kemungkinan akan banyak lapangan 
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kerja baru dan secara tidak langsung akan berdampak bagi pertumbuhan 

ekonomi.   

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Affan (2017) dan Susanto 

(2014) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan hasil temuan Ardiansyah 

(2017) dan Septiani dkk (2016) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan berdasarkan 

uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


