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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini mencakup landasan teori-teori yang berkaitan tentang PAD 

(Pendapatan Asli Daerah), Pengeluran Pemerintah, PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto), dan Jumlah penduduk. Menguraikan penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan  dengan  penelitian ini dengan demikian dapat 

menurunkan hipotesa, dan model penelitian. 

A. Landasan teori 

1. Konsep dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut UU No.23 tahun 2014 yang di maksud otonomi daerah adalah 

otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk 

mengatur dan mengurus sediri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan 

penyelenggaraan pemerinthaan, seperti rencana, perizinan, dan pelaksanaan, 

kecuali kewenangan dibidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik 

luar negeri, kebijakan moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainya yang 

di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan 

otonomi daerah tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas 

Kabupaten/kota serta kewenangan di bidang pemerinthan lainya 

(Suparmoko,2000 dalam Kusrini, 2015). 
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Adanya kemandirian pengelolaan suatu pemerintahan, daerah otonom 

di tuntut untuk mandiri dalam menjalankan roda perekonomian dengan baik 

dan dapat memenuhi segala kebutuhan belanja yang diperlukan oleh 

pemerintah dengan menggali sumber-sumber  pendapatan daerah, suatu  

daerah dikatakan sukses dalam menjalankan otonomi daerah apabila dapat 

mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 

Oleh karena itu pemerintah daerah harus bijak dalam mengelola 

kuangan daerah sendiri, untuk mendapatkan dana untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dan 

semakin banyaknya pembangunan daerah di harapkan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat di daerah untuk mendapatkan kesempatan kerja. Selain itu 

keuangan daerah satu tolak ukur suatu daerah yang sukses menjalankan 

otonomi daerah. Dengan demikian pemerintah daerah menggali berbagai 

potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 sumber-

sumber pendapatan daerah terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 

1) pajak daerah 

2) retribusi daerah 

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

4) lain-lain PAD yang sah 

b. pendapatan transfer 

1) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: 
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a) dana perimbangan 

(1) DBH yang terdiri dari:  

(a) pajak 

i. pajak bumi dan bangunan (PBB) 

ii. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri dan PPh Pasal 21 

(b) cukai 

i. cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan 

(c) sumber daya alam 

i. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak 

pengusahaan hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan 

(PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah 

Daerah yang bersangkutan 

ii. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang 

berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan 

penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (royalty) 

yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan 

iii. penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan 

minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 

bersangkutan 
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iv. penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan 

gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang 

bersangkutan; dan 

v. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan 

setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap dan iuran 

produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang 

bersangkutan 

(2) DAU 

(3) DAK 

b) dana otonomi khusus 

c) dana keistimewaan 

d) dana Desa 

2) transfer antar-Daerah terdiri atas 

a) pendapatan bagi hasil 

b) bantuan keuangan 

c. lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang 

mengandung artian bahwa Menurut UU No.23 tahun 2014 Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan di pungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri yang 

terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan 

lain-lain, dihitung dalam ribuan rupiah per tahun. (Santoso dan Rahayu, 2005). 

Menurut Mardiasmo (2002:80) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu 

pendapatan yang menunjukan suatau kemampuan daerah menghimpun sumber-

sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi 

pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatan sebagai pendapatan rutin dari 

usaha-usaha  pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber 

keuanagan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya. 

Kontribusi  PAD dalam anggaran dan belanja daerah (APBD) merupakan 

salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom 

tingkat kemandirian suatu daerah otonom diukur melalui seberapa besar peranan 

PAD dalam membiayai dalam pengeluran daerah. Semakin besar kontribusi PAD 

pada APBD maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah. 

(Lubnan Pahal B, 2015) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan 

daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat juga, sehingga pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang 

tinggi untuk membangun perekonomianya (Tambunan, 2006 dalam jolianis 

,2012). 
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Berikut ini merupakan berbagai Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

teridi dari : 

1. Hasil pajak daerah/Regional Taxes 

2. Hasil retribusi Daerah/ Receipt for Service 

3. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang sah 

4. Lain- lain pendaptan daerah yang di pisahkan 

1.1 Pajak Daerah 

Pajak daerah menurut undang-undang No.28 tahun 2009 adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang berurutan oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

memberikan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi darah 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah 

Beriku ini yang termasuk dalam pajak daerah yaitu : 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran dan rumah makan 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame  

e) Pajak penerangan jalan 

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C 

g) Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

h) Pajak Parkir 
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Pajak dapat di kelompokna atas sifat atau ciri tertentu pada setiap 

pajak, sehingga menjadi berbagai golongan dan sifatnya (Waluyo dan 

Ilyas,2002:11 dalan Ema, 2015) 

1) Pembagian berdasarkan golongan 

a. Pajak langsung adalah : pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepihak lain, tetapi harus tetap menadi bebabn langsung 

waib pajak yang bersangkutan. Pajak ini dikenakan secara berulang- 

ulang pada waktu tertentu berdasarkan ketetapan waktu.contohnya 

pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung adalah : pajak yang dipembebanannya dapat 

dilimpahkan kepihak lain dan pajak ini tidak dipungut secara periodik 

tetapi hanya apabila terjadi peristiwa tertentu, contonya pajak 

pertambahan nilai 

2) Pembagian menurut sifatnya 

a) Pajak Subjektif  contohnya pajak pengahasilan 

b) Pajak Objektif adalah Pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan 

bermotor, dan pajak penjualan atas barang mewah 

3) Pajak Menurut Pemungutannya 

a) Pajak Pusat adalah : yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di 

gunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara. 

b) Pajak Daerah adalah : pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah 

dan di guakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
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1.2 Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah  menurut Undang-Undang No.28 tahun 2008 adalah 

pemungutan daerah sabagai pembayaran atas jasa atau pemebrian izin tertentu 

yang khusus di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan atau badan. 

Macam-macam Reribusi daerah menurut UU No.28 : 

a. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau di berikan 

pemerintah daerah untuk tuuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh oaring pribadai atau badan. 

b. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

1.3 Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan 

Pengelolaan Kakayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut 

strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, 

devident dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara 

(BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba 

BUMD lainya (Ema, 2013). 

Badan usaha yang mencakup dalam berbagai aspek baik pelayanan 

pemberian jasa terhadap masyarakat, pengadaan kemanfaatan umum ini 

memberikan sumbangan ekonomi daerah yang seluruhnya yang harus 

dilaksakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat. 
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1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Lain-Lain PAD yang sah menurut Soelarno (1990) dalam Ali chakim 

(2011) adalah  hasil daerah yang di peroleh dari hasil hasil usaha perangkat 

pemerintah daerah dan buka hasil kegiatan dan pelaksaan tugas , juga buka 

merupakan hasil pelaksanaan kewenanagan perangkat pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Merupakan sumber yang buka dari pajak daerag, bukan hasil 

retribusi daerah juga buka hasil perusahaan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah yang selain pajak, retribusi daerah, dan 

Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli 

DaerahPendapatandaerah yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak 

dapatdipisahkan, penerimaan  jasa giro, pendapatanbunga, penerimaan ganti 

rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih 

nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, 

denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, 

fasilitas sosial dan fasilitas umum, danbentuk lain sebagai akibat penjualandan 

atau pengadaan barang dan ataujasa oleh daerah. 

2. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumber daya yang 

ada dan membentuk suatu pola peikiran anatar pemerintah darah dengan 

sektor swasta, untik menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) dala wilayah 

tersebut. Pembanguanan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf 
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hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi dan rendahnya pendapatan riil 

perkapita dimana pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan riil 

nasonal juga meningkatkan produktivitasnya (Arsyad, 1999) 

Pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauh mana aktivitas 

perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat 

pada suatu periode tertentu. Diharapkan akan ada aktivitas ekonomi dimana 

faktor-faktor produksi akan diolah yang akan menghasilkan output, dan 

menjadikan suatu proses balasan jasa. Dengan demikian akan mingkatkan 

pendapatan yang diperoleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional 

dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikan pemerintah daerah 

menyiapkan perencanaan yang matang dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang guna memperbaiki serta dapat meningkatkan sumber daya yang 

dimiliki oleh daerah sehingga terjadinya pembangunan daerah yang disertai 

dengan pertumbuhan. 

Teori Harrod-domar dalam teori menjelaskan bahwa pertumbuhan 

ekonomi ini ditentukan oleh besarnya tingkat tabungan dan investasi. Dimana 

jika tingkat tabungan rendah dan investasi  maka pertumbuhan ekonomi akan 

rendah begitupula sebaliknya.  

Dimana dalam mingkatkan Pendapatan Asli Daerah perintah dapat 

mengelola dari sumber daya alam yang dimilki sehingga mebambah 

pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi 

meruapakan bentuk pembangunan daeah. 
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Toeri Ekonomi klasik memandang bahwa ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok 

barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tinkat teknologi 

yang di gunakan. Menurut Adam Smith  dalam (lincolin Arsyad, 1999) 

Penambahan jumlah penduduk yang tinggi di iringi dengan perubahan 

teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di 

dalam produksi. Penambahan  penduduk merupakan suatu hal yang di 

butuhkan dan bukan suatu masalah, melaikan sebagai unsure penting yang 

dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

3. Hubungan antar Variabel terhadap Pendapatan asli Daerah  

a. Hubungan Pengeluaran pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah 

Pengeluran pemerintah dalam Pendagri No.13 tahun 2006  Pasal 18 

penegeluaran pemerintah terdiri dari belanja daerah dan pengeluran 

pembiayaan daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran 

daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar  dapat di nikmati oleh 

seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian 

pelayanan umum. 

Belanja daerah meliputi semua pengeluaraan dari rekening kas umum 

daerah yang mengurangi ekuitas dana. Serta pembiayaan daerah  meliputi 

semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan 

surplus belanja pemerintah meliputi belanja tidak langsung dan belanja 

langsung. Kolompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang di 
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anggarkan tidak terkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program yang 

termasuk belanja tidak langsung : 

a) Belanja pegawai 

b) Belanja bunga 

c) Belanja subsidi 

d) Belanja hibah 

e) Bantuan sosial 

f) Belanja bagi hasil 

g) Bantuan keuangan 

h) Belanja tidak terduga. 

Pengeluran pemerintah mecerminkan kebijakan pemerintah yang di 

ambilnya. Apabila pemerintah memutuskan kembali barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan baiaya yang harus di keluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Purbayu dan Retno,2005) 

menjelaskan ada tiga pos utama dalam pengeluaran pemerintah : 

1. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa. 

2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. 

3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. 
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Dalam teori makro mengenai pengembangan pengeluaran meperintah 

oleh para ahli ekonomi dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu 

(Guritno,1994;169 ) dalam (santoso dan Rahayu,2005) 

1. Model Pembangunan  

Model yang  dikembangkan  oleh  Rostow dan Musgraf 

menghubungkan perkembangan pengeluran pemerintah menjadi beberapa 

tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yang di bedakan menjadi tahapan 

awal, tahapan menengah dan tahapan lanjut. Pada tahap awal 

perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk 

investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti 

sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain lain. Pada tahap menengah 

pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan 

ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai 

berkembang.Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran 

pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, jaminan sosial, pelayanan 

kesehatan masyarakat, dan sebagainya. 

Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah tersebut, maka 

disimpulkan bahwa dengan meningkatnya infrastruktur (investasi 

pemerintah) maka kegiatan ekonomi juga akan meningkat. Dengan 

meningkatnya kegiatan ekonomi, potensi pajak yang didapat pemerintah 

daerah akan bertambah banyak dan bervariasi yang nantinya berpengaruh 

pada peningkatan PAD.  
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2. Hukum Wegner 

Suatu teori oleh Wegner mengenai perkembangan pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner 

mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila 

pendapatan perkapitanya meningkat, maka secara relatif pengeluaran 

pemerintah pun akan meningkat. 

Wagner  menerangkan mengapa  peran  pemerintah menjadi 

semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus 

mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, 

rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya 

dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah 

(organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai 

individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. 

3. Teori Peacock dan Wesman 

Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah 

senantiasa  berusaha memperbesar  pengeluaran, sedangkan masyarakat 

tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. 

Teori Peacock dan wiseman adalah pemerintah menyebabkan  

pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak 

berubah-ubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah semakin meningkat. Dalam keadaan normal, 

peningkatan GNP menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, 
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begitu pula dengan penegeluran pemerintah semakin besar, begitu juga 

dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator 

dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas 

pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya 

pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian 

digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk 

kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. 

Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran 

agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Arief Eka Atmaja, 

2011) dalam (Kusrini, 2015) 

Peranan pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan 

pemerintah dalam  meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dalam 

menyediakan barang publik menunjang kegiatan ekonomi ataupun 

kegiatan sosial sehingga adanya kenaikan produktifitas yang meningkatan 

kegiatan ekonomi. Dalam hal ini perintah menetapkan pajak dan retribusi 

dimana akan menambah PAD. 

Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah 

diantaranya perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, 

pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah 

sehingga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 

sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu 

dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai dari pemerintah 
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daerah maka masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan 

nyaman dimana akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat 

produktivitas,dan menarik infestor untuk datang dan berinvestasi. 

(Datuk.Indra K) 

Jadi Dengan adanya Pengeluaran pemerintah yang di gunakan 

untuk membangun Fasilitas, maka masyarakat dapat menggunakanya dan 

merasa aman dan nyaman sehingga menimbulkan meningkatkan 

produktivitas masyarakat  dan investor  di  daerah, meningkatkan 

perekonomian daerah, dengan demikan pemerintah menetapkan pajak, 

serta retribusi yang mengalir menambah Pendapatan asli daerah  

b. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli 

Daerah 

Produk Domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari 

kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa 

memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh 

penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang 

bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan 

produksi tersebut merupakan pendapatan domestik (Bps di Jawa tengah 

dalam angka). 

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan 

pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri 

dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar 
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daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan 

oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen (Badan pusat statistik). 

DRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang hasilkan seluruh unit 

usaha dalam wilayah tertentu, atau nilai barang dan jasa akhir yang di 

hasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Ema,2013). 

Dalam perhitungan PDRB  lapangan usaha terdiri dari sembilan sektor, 

yaitu:  

1. sektor pertanian, kehutanan,dan perikanan;  

2. sektor Pertambangan dan Penggalian 

3. sektor Industri Pengolahan 

4. Listrik, gas dan air minum; 

5. Bangunan (konstruksi), 

6. Perdagangan, hotel dan restoran 

7. Angkutan dan komunikasi 

8. Keuangan, persewaan,real estate dan jasa perusahaan 

9. Jasa-jasa 

Dalam Produk domestik regional bruto atas dasar harga kostan tahun 

2010 menunjukan lebih terperinci yang bercabang menjadi tujuh belas 

sektor yaitu:Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan 

Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan 

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 

Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 
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Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa 

Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan; serta Jasa lainnya. 

PDRB atas dasar harga berlaku mengabarkan nilai tambah barang 

dan jasa yang di hitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, 

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukanniai tambah barang 

dan jasa yang hitungan menggunkan harga pada satu tahun tertentu sebagai 

tahun dasar perhitungannya. Dalam penelitian ini saya menggunakanPDRB 

menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, di mana menggunakkan 

tahun dasar 2010. 

Perbedaan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga 

konstan yaitu pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi 

karena nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

konstan ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku digunakan untuk 

melihat besarnya perekonomian suatu daerah. 

Hubungan yang jelas anatar PDRB dan Pendapatam Asli Daerah 

(PAD), merupakan hubungan Fungsional karena  PDRB merupakan fungsi 

dari PAD. Dengan miningkatkan PDRB maka akan menambah penerimaan 

pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. 

Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan daerah kepada 
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masyarakat yang di harapkan akan meningkatkan produktifitasnya. Santoso 

dan rahayu (2005). 

PDRB merupakan faktor PAD dengan meningkatkan PDRB akan 

menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Dengan demikian 

akan adanya pertambahan penerimaan pemerintah yang akan mendorong 

peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang nantinya akan 

meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi perkapita 

masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk 

membayar pajak dan pungutan lainnya (Ema, 2013). 

Setiap perubahan kondisi perekonomian akan memberikan dampak 

berarti terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki 

perekonomian yang baik akan memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. 

Dengan demikian dapat dikatakaan semakin baik perekonomian suatu 

daerah akan menunjang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(Saragih 2003, dalam jolianis,2012). 

c. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah 

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

perencanaan daerah. Pertumbuhan Penduduk yang tinggi  akan menaikkan 

output melalui penambahan ekspansi pasar baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan majunya teknologi 

akan mendorong tabungan dan pengaruh terhadap skala ekonomi produksi 

(Kusuma, 2015).  
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Menurut para ahli  Pembangunan Sumberdaya manusia dipandang 

sebagai asset modal dasar pebangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban 

pembangunan. Dianggap sebagi asset atau modal apabila mempunyai 

kualitas maupun keahlian atau keterampilanya sehingga akan meningkatkan 

produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban apabila 

mutu dan kualitas kerja yang rendah, dengan produksi yang rendah hanya 

akan menuntut pelayanan sosial dan menjadi tanggungan penduduk yang 

bekerja secara efektif (Agus widarjono, 1999 dalam Purbayu dan Retno, 

2005 ).  

Sumber daya manusia yang di lengkapi dengan keterampilan dan 

sikap mental  disiplin terhadap pekerjaan, serta kemempuan untuk berusaha 

sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya pembangunan. Jumlah 

angkata bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang 

tersedia, semakin besar lapangan kerja yang tersedia makan akan 

menyebabkan semakin meningkatnya total produksi disuatu daerah 

(jolianis,2012). 

Menurut Adam Smith (lincolin Arsyad, 1999) Penambahan jumlah 

penduduk yang tinggi di iringi dengan perubahan teknologi akan mendorong 

tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. 

Penambahan  penduduk merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan 

suatu masalah, melaikan sebagai unsure penting yang dapat memacu 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 
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Besarnya pendapatan dapat di pengaruhi penduduk, jika jumlah 

penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga akan 

meningkat.   

  

 

 

  

 

Sumber : Sadono Sukirno, 2004 dalam Kusrini,2015 

Gambar 2.1 

Kurva Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Pendapatan 

 

Gambar 2.3 Menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

penduduk maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima 

oleh karena itu akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, dan akan di 

ikuti oleh peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya 

perluasan dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian sektor 

usaha baru akan meningkatkan angkatan kerja atau membuka peluang 

terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga jika banyak 

masyarakat yang bekerja maka pendapatan akan meningkat  dan cenderung 

akan meningkatkan pendapatan daerah juga. jumlah penduduk dari  JP0 

menjadi JP1  menyebabkan pendapatan naik dari Y0 menjadi Y1  karena Y= C 

(Adi Hartyanto, 2014) 

JP1 

Y1 

Y0 

JP0  

Pendapatan 

Jumlah  Penduduk 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penulis, 

Tahun 
Judul Penelitian Variabel Metode Kesimpulan 

Ema Yuliana 

Florentina, 

2013 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kab.Kapuas hulu 

Provinsi 

Kalimantan 

Barat tahun 

1995-2010   

PAD (Y) 

Investasi 

(X1) 

Pengeluaran 

Pemerintah(

X2) 

PDRB(X3) 

Regresi 

Linier 

berganda 

hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 

pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

sedangakan PDRB dan 

Investasi dan investasi tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terdadap PAD. 

Indra datuk K, 

2012 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di 

Makassar Tahun 

1999-2009 

PAD (Y) 

Pengeluaran 

Pemerintah 

(X1) 

PDRB(X2) 

Regresi 

Linier 

berganda 

Pengeluaran Pemerintah 

berpengaruh positif dan 

sigifikan terhadap PAD, 

PDRB berpengaruh positif 

secara langsung terhadap 

PAD. 

Jolianis, 2012 Analisis 

Perekonomian 

Daerah dan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi 

Sumatra Barat 

Perekonomian 

Daerah(Y1) 

PAD(Y2) 

Konsumsi 

Rumah 

Tangga 

(X1),Investasi 

Swasta(X2), 

Belanja 

Pembangunan 

(X3)Tenaga 

Kerja (X4) 

Panel Konsumsi Rumh Tangga, 

investasi swasta, dan belanja 

pembangunan secara 

bersamaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

perekonomian daerahPAD 

secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap perekonomian 

daerah 
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Lanjutan Tabel 2.1    

Penulis, 

Tahun Judul Penelitian Variabel Metode Kesimpulan 

Purwaningsih, 

Esti, 2012 

Tesis Faktor 

yang 

mempengaruhi 

pendapatan asli 

dearah di 

Kabupaten 

Sragen  tahun 

1991- 2008 

PAD (Y1) 

Pendapatan 

perkapita 

(X1) 

Jumlah 

penduduk 

(x2) 

Jumlaha 

perusahaan 

(X3) 

Regresi 

Liner  

Pendapatan Perkapita 

berpengaruh positif dan 

signifikan secara statistik dan 

jumlah penduduk mempunyai 

pengaruh negative dan 

signifikan, jumlah perusahaan 

tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhdap pendaptan 

asli daerah. 

Susanto Iwa,  

2014 

Analisis 

Pengaruh 

PDRB,Penduduk 

dan Inflasi 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah(studi 

kasus kota 

Malang tahun 

1998 -2012) 

PAD (Y) 

PDRB(X1) 

Penduduk 

(X2) 

Inflasi(X3) 

Regresi 

linier 

berganda 

Secara simultan variable 

PDRB, Penduduk dan inflasi 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di kota malang, secara 

simultan PDRB dan penduduk 

meliki hasil yang signifikan 

namum Inflasi tidak 

signifikan merupakan dampak 

pergerakan ekonomi secara 

negative. 

Kusuma 

Aryanti,  2015 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pendapatan Asli 

daearah di 

kab.Pati tahun 

1993 -2013. 

PAD (Y) 

Pengeluaran 

pemerntah 

(X1) 

PDRB(X2) 

Jumlah 

penduduk 

(X3) 

Regresi 

OLS 

(Ordinary 

Least 

Square). 

Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa PDRB 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap PAD, Pengeluaran 

Pemerintah Negatif signifikan 

terhadap PAD dan jumlah 

penduduk berpengaruh 

Negatif signifikan terhadap 

PAD. 
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Berdasarkan tabel 2.1 di atas  ada penelitian yang di lakukan oleh  Yuliana 

Florentina Ema, (2013) dengan penelian yang berjudul “Faktor yang 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kab.Kapuas hulu Provinsi Kalimantan 

Barat tahun 1995-2010”  dengan variabel dependen PAD (Y1) dan Variabel 

independen Pendapatan perkapita (X1) Jumlah penduduk (x2)Jumlaha perusahaan 

(X3)  penelitian menggunakan metode regresi linier berganda dan hasil 

Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik dan 

jumlah penduduk mempunyai pengaruh negative dan signifikan, jumlah 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhdap pendaptan asli daerah. 

Selanjunya penelitian dari  Datuk Indra K, (2012)  dengan Penelitianber judul 

“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Makassar Tahun 1999-2009”  variabel dependen PAD (Y) variabel independen 

Pengeluaran Pemerintah (X1) PDRB(X2) menggunakan metode Regresi linier 

berganda Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan sigifikan terhadap 

PAD, PDRB berpengaruh positif secara langsung terhadap PAD.  

 Dengan hasil Penelitian di atas maka penulis kemudian menjelaskan 

tentang  hubungan yang ada antara variabel independen berupa Pengeluran 

pemerinrtah, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan jumlah penduduk 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/kota yang ada di Eks-

Karesidenan Pekalongan tahun 2005-2014 yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian lain di mana metode yang di gunakan berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dengan metode regresi data panel, selain 

itu juga di terapkan di obyek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahuliu maka 

peneliti menyusun kerangka pemikiran yang menjadi sebuah dasar hubungan 

antar variabel dependen dan independen yang di gambarkan dalam gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Skema Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Variabel yang  

Mempengaruhinya 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya mulai dari latar bealakang 

hingga pemaparan teori yang telah di paparkan, maka penulis menyimpulkan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1: Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

H2:  Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

H3: Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 


