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ABSTRAK 

Pengeluaran Pemerintah adalah pengelolaan keuangan daerah yang 

didalamnya terkandung pengeluaran daerah yang dicatat dan dikelola guna 

mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Pemerintahan daerah menjadi 

komponen penting dalam pelaksanakan Pengeluaran Pemerintah tersebut. Dimana 

pelaksanaan Pengeluaran Pemerintah diserahkan kepada pemerintahan daerah 

agar supaya pemerintah daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan dan mengelola 

sumberdaya dan potensi di daerah sesuai dengan kebutuhan serta arah 

pembangunan daerahnya Guna tercapainya distribusi anggaran yang berkelanjutan 

serta kesejahteraan masyarakat daerah. 

Pelaksanaan Pengeluaran Pemerintah kota Bandar Lampung masih 

melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan 

ekonomi di daerahnya untuk memenuhi pengeluaran operasional dan untuk 

menggerakkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. 

Sedangkan pelaksanaan anggaran dalam Islam menitik beratkan pada kepentingan 

ummat (masyarakat). Salah satunya mengatur pengeluaran dan penerimaan 

pemerintah untuk menjaga meningkatkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan 

masyarakat sehingga terpenuhi nya kebutuhan, terjaminnya kehidupan serta 

terdistribusikan pendapatan kepada masyarakat yang akan meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut. 

Peneliti bertujuan untuk mengetahui pengeluaran pemerintah daerah pada 

pertumbuhan ekonomi serta aplikasi pengeluaran pemerintah pada distribusi 

anggaran dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun metode pengumpulan data 

yakni mengumpulkan data-data primer seperti melakukan wawancara dan data 

sekunder yang berasal dari laporan-laporan atau karya tulis yang kemudian diolah 

secara sistematis dan kategoris, juga menggunakan metode analisa metode berfikir 

deduktif. Dengan menggunakan metode-metode diatas diharapkan dapat 

memperjelas gambaran umum tentang pelaksanaan Pengeluaran Pemerintah di 

Kota Bandar Lampung. 

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelaksanaan Pengeluaran 

Pemerintah pada distribusi anggaran di Kota Bandar Lampung masih terdapat 

banyak kendala/masalah seperti kurang nya sosialisasi akan pajak dan retribusi, 

masih adanya tunggakan pajak, kurang optimalnya petugas pengelola adminitrasi 

dan dalam belanja daerah pemerintah kota masih terlalu fokus terhadap belanja 

pegawai sehingga anggaran untuk belanja yang lain masih terlalu kecil 

pembagiannya. Dalam Islam Anggaran haruslah berpusat pada kepentingan 

masyarakat umum seperti terpenuhi kebutuhan, jaminan sosial, distribusi 

kekayaan bagi masyarakat serta efesiensi dan efektifitas sebagai landasan pokok 

dalam kebijakan pengeluaran pemerintah dengan penentuan skala prioritas 

sehingga tidak terjadinya defisit terhadap angaran. 

 

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah, Distribusi Anggaran. 
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MOTTO 

 

                          

               

 

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia (melarang) melakukan 

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
1
” 

( Qs. An-Nahl  : 90 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 

Judul merupakan gambaran utama pada suatu penelitian karya ilmiah 

sehingga Penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan agar para pembaca 

dapat memahami secara benar maksud dan tujuan dari penelitian, serta tidak 

menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami judul. Oleh karena itu 

diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam judul skripsi. Skripsi 

ini berjudul TINJAUAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH 

DALAM DISTRIBUSI ANGGARAN MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM. Adapun istilah-istilah tersebut adalah : 

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data , pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk  memecahkan suatu persoalan1. 

2. Pengeluaran Pemerintah merupakan konsusmsi barang dan jasa yang 

dilakukan pemeritah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk 

keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan- kegiatan 

pembangunan2. 

3. Pengeluaran rutin pemerintah yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau 

penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran 

rutin adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, 

 
1PT. Gramedia Pustaka Utama, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta : Pradja 

Paramita,2011), h.1045. 
2Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2008), h.151. 
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cicilan utang dan lain-lain. Pengeluaran rutin pemerintah memegang 

peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem 

pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang 

pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap 

pembangunan3.  

4. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk 

membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, 

jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan, maupun 

pembangunan nonfisik spiritual seperti misalnya penataran, training dan 

sebagainya, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang 

berhasil dimobilisasi, dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang 

sesuai dengan prioritas yang direncanakan4. 

5. Distrbusi Anggaran merupakan biaya yang berhubungan dengan semua 

kegiatan yang  berada di bawah pengendalian dengan suatu rencana yang 

disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit 

moneter yang meliputi semua aktivitas untuk jangka waktu tertentu di masa 

yang akan datang5. 

6. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi 

manusia yang perilakunya diaatur berdasarkan aturan agama Islam dan 

 
3Ibid, h. 156. 
4Nurmala Putri, Analisis Pengaruh Indeks Pendidikan Angkatan Kerja Dan Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap PDRB Di Provinsi Lampung Tahun 2001-2002 (Lampung: Universitas 

Lampung, 2015), h.47. 
5Sadono Sukirno, Makro Ekonomi  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.10. 
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didasari dengan tauhid sebagai mana dirangkum dalam rukun iman dan 

rukun islam. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwasanya 

dengan pembahasan proposal skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah terhadap 

suatu Pengeluaran Pemerintah Daerah  Dalam Distribusi Anggaran Menurut 

Persefektif Ekonomi Islam di Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 

Adapun beberapa alasan didalam penulisan judul skripsi diatas yaitu : 

1. Alasan objektif 

a. Diperlukan tinjauan bagaimana pengeluaran pemerintah daerah dalam 

ditribusi anggaran kota Bandar Lampung sehingga pengeluaran 

pemerintah daerah menjadi salah satu faktor paling penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat salah satu komponen 

dalam permintaan agregat. 

b. Berdasarkan hasil survei distribusi anggaran yang ditargetkan 

mendekati sesuai dengan realisasinya sehingga pengeluaran pemerintah 

daerah harus berperan dalam menstabilkan ditribusi anggaran, dengan 

dibutuhkannya peran pemerintah yang mengatur dan 

mengimplementasikan ditribusi anggaran ke keadaan yang baik. 

2. Alasan subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis 

pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam. 
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Serta judul ini dapat menambah wawasan bagi penulis maupun 

pembaca. 

b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi 

ini tersedia di perpustakaan serta lokasi penelitian yang diperbolehkan 

dalam proses penelitian. 

C. Latar Belakang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/D) 

merupakan draft yang berisi sumber anggaran berasal dan sekaligus merupakan 

distribusi alokasi dana untuk pendanaan kegiatan pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah yang 

telah direncanakan baik yang jangka pendek maupun jangka Panjang yang pada 

umumnya dalam kurun waktyu lima tahunan.6 Upaya penyusunan APBN/D ini 

melibatkan banyak orang yang saling berpartisipasi menyuarakan anggaran 

pada bagian divisi yang dikelolanya dalam rangka menjalankan program kerja 

yang telah direncanakan dengan matang. Fungsi tersebut merupakan bagian dari 

kebijakan fiscal pemerintah  untuk mencapai tujuan akhir peningkatan 

kesejahteraan masyarakat adil dan merata.7 Peran pemerintah melalui kebijakan 

fiskal dengan tiga tujuan yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-

beda, yaitu:8 

 
6 Anugra et al,” Analisis Hubungan Antera Pengeluaran Pendapatan Pemerintah dengan 

Ketimpangan Distribusi pendapatan di propisndi sumatera selatan” Jurnal Ekonomi Pembangunan 

Vol. 14 No, 1 Tahun 2016 
7 Lubis, Deni, “ Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Dengan Pendekatan AdDaruriyyat 

Al-Khams/Maqasid As-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011” Jurnal 

Muzaraah  Vol 1 N0 2 tahun 2013 
8 Anitasari. Merri dan Soleh. Ahmad” Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu” Ekombis Review Bengkulu 2017 
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1. Fungsi alokasi berhubungan dengan persediaan barang-barang sosial dan 

proses pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh untuk produksi 

barang-barang swasta, barang sosial dan kombinasi dari barang sosial yang 

telah dipilih. 

2. Fungsi distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan 

distribusi pendapatan dalam masyarakat. 

3. Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilkan atau mempertahankan 

rendahnya tingkat pengangguran, harga atau tingkat inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan. 

 

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam 

rangka menjalankan ke-tiga peran tersebut, maka konsekuensinya pemerintah 

harus mengalokasikan anggaran yang besar sebagai bentuk pengeluaran semua 

kegiatan pemerintah untuk menunjang berlangsungnya ke-tiga peran tersebut. 

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di 

ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap 

pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan 

besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan 

program tersebut. Sehingga wilayah tersebut memadukan antara rencana kerja 

dengan anggaran yang tersedia untuk mendapatkan keefisienan dan keefektifan 

dalam pelaksanaan tugas demi tercapainya keinginan Bersama yaitu 

kemakmuran masyarakat bukan hanya berpihak pada segelimintir orang 
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tertentu yang mempunyai kepentingan.9 Kota bandar lampung merupakan salah 

satu wilayah yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan ketiga 

program tersebut. Sehingga realisasi anggaran harus efektif dan efisien dalam 

lapangan, ini berguna untuk mencapai target yang telah disusun dalam rencana 

atau program kerja. Berikut merupakan gambaran realisasi anggaran kota 

bandar lampung dalam beberapa tahun. 

 

Tabel 1.1 Realisasi Pengeluaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 

2011 - 2015 (dalam jutaan rupiah) 

Tahun Pendapatan Belanja 

2011 1.434.093 1.448.923 

2012 1.459.472 1.464.989 

2013 1.688.412 1.779.860 

2014 1.839.005 1.799.476 

2015 1.843.541 1.757.420 

Sumber: Badan Pusat Statistik : Realisasi Anggaran (Diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran 

daerah di Kota bandar Lampung secara nominal dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan 

angka belanja, jika dibandingkan dengan jumlah realisasi pendapatan yang 

lebih besar yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Kota Bandar 

 
9 Suleman. Abdul Rahman, Hasibuan. Abdurrozzaq,” Kajian Terhadap Fungsi Anggaran 

dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintah Daerah “ Jurnal  Riset MAnajemen dan Bisnis Vol. 3 

No. 1 Tahun 2018 
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Lampung mengalami Surplus dana. Hal ini terlihat dari jumlah realisasi 

pengeluaran daerah Kota Bandar Lampung dalam lima tahun terakhir. Pada 

tahun 2011 jumlah realisasi pengeluaran daerah Kota Bandar Lampung sebesar 

1,4 trilyun rupiah. Kemudian tiap tahunnya terus mengalami peningkatan 

sampai terakhir pada tahun 2015 sebesar 1,7 trilyun rupiah.   

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengeluaran pemerintah 

daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan 

dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dipergunakan dalam 

rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Kota  dibedakan menjadi atas urusan wajib dan urusan pilihan.10 

Pengeluaran pemerintah daerah yang dipergunakan baik dalam urusan 

wajib dan urusan pilihan menunjukkan alokasi pengeluaran di berbagai sektor   

menjadi prioritas utama untuk mencapai pembangunan. Hal ini dapat dilihat 

dari proporsi alokasi anggaran keempat sektor tersebut paling tinggi jika 

dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Peningkatan jumlah pengeluaran 

Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah 

untuk mengatasi masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan 

distribusi pendapatan). Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat 

miskin merupakan syarat yang harus untuk menekan angka kemiskinan dan 

pengangguran saat ini, terutama mengingat peluang dari sisi fiskal. Menurut 

 
10 Lubis, Deni, “ Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Dengan Pendekatan AdDaruriyyat 

Al-Khams/Maqasid As-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011” Jurnal 

Muzaraah  Vol 1 N0 2 tahun 2013 
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Saparini (2008) dikatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan alokasi 

anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

Selain itu, pemerintah harus memperbesar alokasi belanja modal dan 

mengurangi biaya birokrasi. Ini dikarenakan kecenderungan anggaran yang 

meningkat namun tidak signifikan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Von Braun (2002) bahwa kesejahteraan masyarakat dilihat 

dari pemenuhan layanan publik dasar seperti : pendidikan, kesehatan dan 

infrastruktur yang dianggap akan memiliki hubungan langsung dengan tingkat 

kemiskinan di dalam masyarakat.11 

  Dalam Islam Distribusi anggaran mempunyai pengertian yang berbeda, 

Distribusi anggaran harus berlandaskan nilai-nilai iman, takwa dan konsistensi serta 

ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai Islam di dalamnya. Sebagaimana dalam 

penjelasan ayat berikut pada AL Qur’an  QS.Al.An’am:152, yang berbunyi :  

 

ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡميَ 
َ
ۥۚ َوأ هُ ُشدا

َ
ٰ َيۡبلَُغ أ ۡحَسُن َحِتا

َ
اَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ  َوََل َتۡقَربُواْ َماَل ٱۡۡلَتِيِم إَِلا بِٱلاِِت ِِهَ أ

 ِ ٱّللا َوبَِعۡهِد   ِۖ قُۡرَبٰ َذا  ََكَن  َولَۡو  فَٱۡعِدلُواْ  قُلُۡتۡم  ِإَوَذا  وُۡسَعَهاۖ  إَِلا  َنۡفًسا  نَُكل ُِف  َذٰلُِكۡم  ََل   ْۚ ۡوفُوا
َ
أ  

ُروَن    ىُٰكم بِهِۦ لََعلاُكۡم تََذكا  وَصا
  

Artinya :  

Dan janganlah kamu dekati hari taanakyatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai dewasa.  Dan sempurnakanlah takar 

dan timbangan dengan adil.Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang 

melainkan sekedar kesanggupannya .dan apabila kamu berkata, Maka 

hendaklah kamu Berlaku adil, Kendati pun ia adalah kerabat(mu)[519], dan 

penuhilah janji Allah[520]. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu 

agar kamu ingat. 
 

 
11 Arif,Firman Muhammad,” Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasyid Syariah 

“ ANalisis Realisasi Anggaran Kota Palopo” Jurnal InFerensi Vol. 13 No 1 2019 
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Berdasarkan ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa berlaku adil 

dalam mendistribusikan harta sangat penting untuk kemakmuran manusia, 

begitupun dalam distribusi anggran dalam bernegara juga sangat penting yang 

berguna untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara adil melui 

proporsi yang tepat guna pada pelaksanaan distribusi anggaran. 

Banyak peneliti yang menyebutkan bahwa anggran yang telah dibuat 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana pada 

penelitian yang dilakukan oleh Chodariyanti12  yang menghasilkan suatu 

kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara budgeting yang di 

habiskan dalam pelaksanaan tugas daerah terhadap penyerapan tenaga kerja 

masyarakat pada masa penelitian berlangsung. Selain itu menurut Suleman dan 

Hasibuan 13 yang menyebutkn bahwa alokasi anggran harus memperhatrikan 

berbagai kepentingan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan 

penciptaan keesempatan kerja yang lebih luas, dan bukan kepada kepentingan 

tertentu, yang seharusnya akan memberi dampat multiplier kepada peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan msyarakat. Disisi lain menunjukkan bahwa 

realisasi anggaran yang efektif akan menentukan standar kehidupan yang lebih 

baik terutama dalam penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi 

masyarakat.14 

 
12 Chodariyanti, Laily,” Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember> Jurnal EKBIS Vol 26 No. 1 Tahun 2016 
13 Suleman. Abdul Rahman, Hasibuan. Abdurrozzaq,” Kajian Terhadap Fungsi Anggaran 

dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintah Daerah “ Jurnal  Riset MAnajemen dan Bisnis Vol. 3 

No. 1 Tahun 2018. 
14 Arif,Firman Muhammad,” Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasyid Syariah 

“ ANalisis Realisasi Anggaran Kota Palopo” Jurnal InFerensi Vol. 13 No 1 2019 
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Kesejahteraan masyarakat menurut Jaelani15 akan mudah tercapai 

Ketika transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan atau anggaran 

pemerinah terlaksana secara maksimal di semua divisi pengelola anggaran. 

Konsep anggaran yang akan mudah dijalankan dan tidak jauh dari arah target 

Ketika menggunakan konsep anggran yang disesuai dengan dengan konsep 

ekonomi islam, sebagaimana yang pernah diteliti oleh Fitriyah dan Fauzy 16 

dimana akan lebih mudfah dan fleksibel dalam mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan kemakmurannya. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, distribusian anggran menjadi 

sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, Ketika salah 

mengalokasikan sejumlah dana maka akan membuat tatan perintahan menjadi 

tidak efektif karena dana yang seharusnya dialokasikan pada projek tertentu 

untuk kepentingan masyarakat bukan pada kepentingan pribadi, disisi lain 

bahwa konsep ekonomi islam dalam mengatur anggaran sangat rinci dan 

dinamis sehingga sangat memungkinkan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan kemakmuran yang lebi realistis. Sehingga kedua hal tersebut 

menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.  

Oleh karena itu maka penelitian ini membahas tentang pengeluaran 

pemerintah menurut distribusi anggaran daerah kota bandar lampung yang akan 

di bahas dalam tinjauan perspektif ekonomi islam. Oleh karena itu judul skripsi 

 
15 Jaelani, Aan, “ Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pda APBN di Indonesia Perspektif 

Ekonomi Islam” Jurnal Al-Amwal Vol. 10 No 01 Tahun 2018 
16 Fitriyah, Syyidatul dan Fauzy. Moh Qudsy, “ Politik Anggaran Pemerintah Daerah 

Perspektif Maqasyid Syariah : Study analisis Sektoral pada APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 

2013-2015” Jurnal Ekonomi Syariah : Teoru dan Terapan Vol. 4 No. 10 tahun 2017  
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yang akan dianalisis adalah “Tinjauan Pengeluaran Pemerintah Daerah 

Dalam Distribusi Anggaran Menurut Perspektif Ekonomi Islam” 

 

 

D. Identifikasi Masalah 

Distribusi Anggaran mengalami peningkatan dan realisasi yang baik 

hingga di tahun 2015, sedangkan pada tahun sebelumnya mengalami 

peningkatan namun sedikit. Distribusi Anggaran yang semakin meningkat 

diharapkan pemerintah kota Bandar Lampung dapat memaksimalkan 

Pengeluaran pemerintah dari segi pengeluaran Belanja Langsung dan Tidak 

Langsung di setiap periode. Sedangkan Pengeluaran pemerintah dari tahun 

2011-2015 mengalami fluktuasi. 

  

 

E. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana tinjauan pengeluaran pemerintah daerah dalam ditribusi 

anggaran di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015?  

2. Bagaimana implementasi pengeluaran pemerintah dalam distribusi 

anggaran di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015 dalam persepektif 

ekonomi islam? 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengeluaran Pemerintah Daerah 

dalam distribusi anggaran menurut persefektif Ekonomi islam Persefektif 

Ekonomi Islam. 

b. Untuk mengetahui implementasi/penerapan yang dilakukan Pemerintah 

Daerah dalam distribusi anggaran menurut Persefektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penulisan ini dapat menambah wacana disiplin ilmu dan 

menambah wacana disiplin ilmu dan menambah keilmuan khususnya 

yang berkaitan dengan spirit keagamaan yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi bagi semua pemeluk agama pada umumnya, dan 

untuk umat Islam pada khususnya. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

refrensi bagi hasil-hasil penelitian lainnya dan dapat dijadikan bahan 

rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dan diharapkan mampu dijadikan 

sebagai informasi bagi umat Islam bahwa spirit keagamaan atau ajaran 

islam mampu menjadi semangat pengembangan distriusi anggaran.17 

 

 

 

 
 

17Prasetya Irawan, Logika Dan Prosedur Penelitian;Pengantar Teori Dan Panduan 

PraktisPenelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula (Jakarta : STIA-LAN Press,2012), 

h.77-78. 



13 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Distribusi Anggaran 

1. Definisi Distribusi Anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana kerja yang diyatakan secara 

kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar ukuran yang lain yang 

mencakupjangka waktu satu tahun. Definisi anggaran atau biasa disebut 

dengan pembiayaan publik diatas, dapat digunakan baik dalam lingkup 

rumah tangga maupun maupun daerah. Anggaran dibagi menjadi 2, yaitu 

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBN dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat atas persetujuan DPR. Sedangkan APBD dikeluarkan oleh 

peerintah daerah melalui persetujuan DPRD18.  

Masalah Distribusi Anggaran dapat dipandang sebagai masalah 

makroekonomi dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk 

menghasilkan barang dan jasa akan meningkat disebabkan faktor-faktor 

produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan 

kualitasnya. Distribusi Anggaran menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada 

suatu periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu 

proeses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, 

maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa 

 
18 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015),h. 269. 
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terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Distribusi 

Anggaran diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai 

pemilik faktor pengeluaran dan meningkatkan perekonomian suatu wilayah 

tersebut19.  

Pembangunan ekonomi pada saat ini merupakan salah satu syarat 

mutlak apabila suatu wilayah ingin megalami distribusi anggaran. Suatu 

wilayah dikatakan sejahtera apabila dilihat dari distribusi anggarannya  

mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan wilayah  

yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti dengan 

terjadinya pemerataan pendapatan pada masyarakatnya sehingga distribusi 

anggaran suatu wilayah menjadi sangat penting bagi terciptanya 

kemakmuran suatu wilayah.  

Salah satu cara untuk meningkatkan distribusi anggaran adalah 

dengan bekerja samanya dengan pihak swasta dan investasi. Distribusi 

anggaran merupakan indicator keberhasilan kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara20. Setiap Negara 

akan berupaya untuk mencapai distribusi anggaran paling optimal. Hal ini 

dikarenakan distribusi anggaran yang berkualitas akan membawa manfaat 

bagi masyarkat yang luas . Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat teori teori 

dari para tokoh ekonomi diantaranya : 

 

 
19Ibid, h.271. 
20 Asmuni mth, “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam (Al Mawardi Edisi X Tahun 2003 

h.144,  mengutip Kholid  Muhammad Ishaq Al Ruyah Al Islamiyah li Al Nasyath Al Istisodi wa al 

Tanmiyah, h.83. 
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2. Pemikiran Mahzab Historismus 

Pola pemikiran mazhab historismus ini di dasarkan atas persefektif 

sejarah terhadap masalah dan fenomena ekonomi. Gagasan-gagasan  yang 

dikemukakan oleh penganut mahzab ini tidak lepas dari kondisi social 

ekonomi masyarakat jerman pada abad ke 19. Menurut mahzab ini, 

fenomena ekonomi hanya di pandang sebagai sebuah bagian tertentu dari 

perjalanan sejarah suatu bangsa. Oleh karena itu pemikiran ekonomi dan 

penelitian tentang masalah masalah sekonomi harus ada dalam konteksa 

persefektif sejarah sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan didasarkan 

atas realitas di dunia nyata, bukan berdasarkan atas pemikiran yang abstrak 

dan dengan sumsi asumsi yang terkadang kurang realistis. Mazhab ini lebih 

condong pada metode induksi empiris dalam analisisnya. Friedrich list 

menyatakn bahwa perkembangangan suatu masyarakat dapat ditinjau secara 

historis.  

Kebijakan pasar bebas dan pengangguran campur tangan 

pemerintah dianggap mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut 

karena adanya campur tangan tersebut hanya akan menggangu bekerjanya 

mekanisme pasar21. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari 

masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam 

prosesnya perumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya 

system pembagian keja antara pelaku ekonomi . Adam smith memandang 

pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi pembagian tenaga 

 
21 Robinson Tarigan,Ekonomi Regional eidisi revisi (Jakarta: PT  Bumi Aksara,2014),h. 

47. 
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kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini dalam upaya 

peningkatan produktifitas kerja. Dalam pembangunan ekonomi modal 

memegang peranan penting22. 

Menurut teori ini akumulasi modal akan menentukan cepat atau 

lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Proses 

pertumbuhan ekonomi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan 

atau sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sector akan 

meningkatkan daya tarik penumpukan modal, mendorong kemajuan 

teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses 

pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus 

tunduk pad afungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi.23 

Dalam pemikiran smith pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri 

urusan perekonomian karena tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi 

dan menyediakan fasilitas yang pendorong pihak swasta berperan optimal 

dalam perekonomian. 

 

3. Distribusi Anggaran dalam Ekonomi Islam 

Banyak ahli ekonomi maupun ahli fikih yang memberikan perhatian 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud 

pertumbuhan bukan hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu distrusi 

anggaran merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang 

 
22 Robinson Tarigan, Ibid ,h.55. 
23 Lincolind Arsyad, op cit ,h.83. 
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berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Distribusi bukan hanya persoalan 

ekonomi melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk anggaran  dan 

kemajuan sisi materiel dan spiritual manusia. : 

 

َرأَض َذُلوًلا فَامأشُ  وا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنأ ِرزأِقِه ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأ
النُُّشورُ َوِإلَيأهِ   

Artinya : 

“Dia-lah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 

jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. 

Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”24 
 

Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT telah menciptakan 

“sistem”  yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rizqi 

dan barang siapa yang berpangku tangan  maka dia akan kehilangan rizqi. 

Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rizqi 

tersebut. 

Beberapa pemahaman pokok mengenai distribusi anggaran yang 

dilihat dari perdefektif ekonomi islam diantaranya mengenai batasan 

tentang persoalan ekonomi. Persefektif ekonomi islam tidaklah sama 

dengan yang dianut oleh kapitalis dimana yang dimaksud dengan persoalan 

ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber sumber kekayaan. 

Kemudian dilihat dari tujuan pokoknya islam tidak melihat pertumbuhan 

kekayaan sebagai suatu yang terpisah dengan cara distribusinya tuntututan 

untuk merealisasikan pertumbuhan kekayaan bagi anggota masyarakat 

 
24Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang:Thoha Putra, 2012,),h.15. 
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dalam suasana kemudahan dan kasih sayang dan berbagai persyaratan yang 

memungkinkan mereka dapat saling member dan menjalankan tugas dalam 

kehidupan ini.  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses tersebut 

mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-

industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru 

dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. 

4. Distribusi Anggaran Dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Dalam melakukan pembangunan yang sangat mendasar salah satu 

ciri yang menonjol dari kecendrungan yang dominan adalah kepercayaan 

yang sangat kuat bahwa masyarakat harus ditata di atas landasan Al-Quran 

dan Sunnah, ini berarti bahwa nilai-nilai, asas-asas, ketentuan-ketentuan, 

dan peraturan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah harus 

dijunjung dengan tinggi dalam rangka mengembangkan bidang-bidang 

ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan pemerintahan.25  

 
25Lalu Muhammad Iswandi, “Prinsip Dasar Pembanunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Islam” (jurnal lidan Al-Hal, IAI Hamzanwadi Pancor Lotim NTB, 2013), h.367, mengutip Chapra 

dkk, Pembangunan Masyarakat Islam, h.11-12. 
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Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep 

pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan 

ekonomi Islam adalah multidimensional.26 Pembangunan ekonomi Islam 

bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat 

berperan. Pembangunan moral, dan spiritual harus terintegrasi dengan 

pembangunan ekonomi.27 Inilah yang kemudian di dalam Al-Quran 

dinamakan dengan (tazkiyahan-nafs) sebagaimana firman Allah dalam QS. 

asy-Syams [91] ayat 7-10:  

َهاَونَف َهاُفُجوَرَها َوتَق َمَهافََألَ  سَوَماَسوَّى ٰ َها  أَفَلَحمَ َقد َوى ٰ ى ٰ َهاَوَقدَخاَب َمن َدسَّ ى ٰ  ن زَكَّ
 

Artinya : 

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya 

sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itudan 

sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya” 
 

Dalam ayat diatas, setelah bersumpah dengan Matahari, Bulan, 

siang, malam, langit, dan Bumi, Allah bersumpah atas nama jiwa manusia 

dan penciptaannya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan 

dan ketakwaan ke dalam jiwa manusia.28 

Sistem ekonomi Islam menjelaskan bagaimana sebaiknya sistem 

perekonomian dibangun demi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

serta kesejahteraan masyarakat yang berorientasi (falah) atau kesejahteraan 

 
26Multidimensional adalah Islam mempunyai beberapa dimensi di antaranya: dimensi moral, 

sosial, politik, dan ekonomi. 
27Nurul Huda dkk, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.21. 
28Ibid.h. 117. 
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bagi umat.29 Chapra menjelaskan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi 

yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. 

Ia memiliki akar dan syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus 

sasaran-sasaran dan strategi (maqashid asy-syariah) yang berbeda dari 

sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-saran yang 

dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiek. Mereka di dasarkan 

atas konsep-konsep Islam sendiri tentang (falah) dan (hayatan thayyibah) 

kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan 

(ukhuwah), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

spiritual umat manusia.30 

Islam berada dalam posisi lebih utama dimana yang ingin diciptakan 

yaitu  masyarakat yang sempurna dari semua aspek. Keadilan dilakukan 

dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi 

apapun.Tujuan distriusi anggaran dalam islam yaitu adanya kesempatan 

semua anggota masyarakat untu mendapatkan kecukupan bukan 

kekuarangan. 

5. Analisis Kinerja Belanja 

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk 

mengevaluasi  apakah pemerintah daerah telah mengguakan APBD secara 

ekonomis, efesien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah 

daerah telah melakukan efesiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang 

 
29Ibid. h.118. 
30Ibid.h.120. 
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tidak perlu dan pengeluaran tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja 

daerah dinilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang di 

anggarkan. 

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran kita dapat 

melakukan analisis anggaran belanja dengan cara : 

a. Analisis Varians Belanja 

Analisis Varians merupakan analisis terhadap peredaan atau 

selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realiasi 

anggaran yag disajikan,pembaca laporan dapat mengetahui secara 

langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang 

biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentase kerja. 

Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja 

lebih rendah dariyang dianggarkan.  

Dapat diketahui menggunakan rumus : 

 

                      Analisis Varian Belanja :  

 

b. Analisis Keserasian Belanja 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memperioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. 

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang 

digunakan untuk menyediakan sarana dan parasarana ekonomi 

masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara 

   Realisasi Anggaran 

         Anggaran  
X 100% 
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lain berupa : 

1) Analisis belanja Rasio dan Belanja Pembangunan terhadap Total 

Belanja 

2) Analisis belanja Operasi (Belanja tidak langsung) terhadap total 

belanja. Analisis Keserasian BTL :   

 

  

3) Analisis Belanja modal (Belanja Langsung) terhadap total 

belanja.Analisis keserasian Belanja Langsung : 

 

 

 

c. Analisis Efesiensi Belanja  

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat 

penghematan anggaran yang dilakukan pemeritah. Angka yang 

dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat asbsolut, tetapi relative. 

Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita 

hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah 

lebih efesien dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah dinilai 

telah melakukan efesiensi anggaran jika rasio efesiensinya kurang dari 

100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan 

terjadinya pemborosan anggaran. 

Rasio efisiensi belanja dapat diketahui menggunakan rumus. 

Analisis Efesiensi Belanja : 

   Realisasi Belanja Tidak Langsung 

           Total belanja Daerah 
X 100% 

   Realisasi Belanja Langsung 

           Total belanja Daerah 
X 100 % 
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6. Pengeluaran Pemerintah  

Dalam melaksanakan fungsi pemerintah tersebut, maka pemerintah 

melakukan melaui pengeluarannya31.Pengeluaran pemerinta adalah 

konsumsi  barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan 

yang dilaukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintah dan 

kegiatan-kegiatan pembangunan. Secara lebih rinci pengeluaran pemerintah 

digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem, 

pendidikan dan kesehatan masyarakat, membiayai pembelanjaan untuk 

angkatan berenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur dalam proses 

pembangunan. 

Pengeluaran pemerintah sangat penting secara keseluruhan dalam 

kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Proporsi dari pengeluaran 

pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan 

nasional. Secara normatif belanja pembangunan atau belanja publik 

diusahakan lebih besar proporsinya dibadingkan dengan belanjaaparatur 

atau belanja rutin. Karena dengan lebih besarnya belanja publik akan dapat 

meningkatkankesejahteraan masyarakat32. 

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil 

 
31 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Anatara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia 

(Jakarta: PT Rajawali pers, 2014),h. 55. 
32Ibid,h.37. 

     Realisasi  

                       Anggaran 
X 100% 
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dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup 

besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stailisasi. Pengeluaran 

pemerintah bersifat otonom , karena penentuan anggaran pemerintah lebih 

pada : a). Pajak yang diharapkan akan diterima ; b). Pertimbangan politik ; 

c). Permasalahan yang dihadapi.  Perdebatan para peran peerintah dalam 

perekonomian merupakan proses sangat panjang. Pada masa merkatilis, 

peran pemerintah terlalu besar dalam perekonomian. Kontrol pemerintah 

terhadap perdagangan sangat kuat sehingga menekan hak masyarakat untuk 

berusaha. 

 

7. Teori Pengeluaran Pemerintah  

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemeritah. 

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli 

barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian 

yaitu teori makro dan teori mikro : 

a. Teori Makro 

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai 

indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran 

pemerintah33. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin 

besar pula pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat 

digolongkan sebagai berikut : 

 
33 Lincolin Arsyad,Ekonomi Pembangunan (Jakarta: UPP STM YKPN, 2008),hlm.101. 
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1) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 

2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji 

pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, 

dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat 

permintaan ecara tidak langsung. 

3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer paymet. Transfer payment 

bukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah di pasar barang 

melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada 

warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan 

langsung kepada beerbagai golongan masyarakat, pembayaran 

pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada 

masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status 

dan pengaruh yang sama dengan pos gaji meskipun secara 

administrasi keduanya berbeda34. 

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang 

dihasilkan yang memuat pemilihan atau keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan 

kepada masyarakat. Total pengeluaran psemerintah merupakan 

penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing 

tingkatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat 

penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan 

 
34Yulianti, Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima (Jakarta: Salemba Empat,2008),h.77. 
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hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah  telah menetapkan suatu 

kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah 

mencerminkan  biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut.   

Total Pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan 

keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan 

pemerintah (pusat-pemerintah-daerah). Peningkatan pengeluaran 

pemerintah akan menyebakan semakin menigkatkan pendapatan daerah, 

karena peingkatan agregat demand akan mendorong kenaikan investasi 

dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi35.  

 

b. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran 

Pemerintah 

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh rostow dan 

musgave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah 

dengan tahap – tahap pemangunan ekonomi yang disediakan antara 

tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal 

terjadinya perkembangaan ekonomi, persentase investasi pemerintah 

terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan 

fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. 

Kemudian pada tahap menengah terjadinya pemangunan ekonomi, 

investasi pemeritah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

 
35Ibid, hlm 79 
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ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan 

investasi swasta juga semakin besar.Sebenarnya peranan pemerintah 

juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. 

Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan 

kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa 

investasi swasta adalah persentase terhadap GNP semakin besar dan 

persentase investasi pemeritah dalam persentase terhadap GNP akan 

semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakn 

bahwa aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan 

kesehatan masyarakat36. 

c. Teori Peacock dan Wiseman 

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan 

pengeluaran pemerintah. Pemerintah selaluberusaha memperbesar 

pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari 

pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang 

besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan 

pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. 

Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan 

pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran 

pemerintah menjadi semakin besar.  

Peacock dan wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu 

 
36Op.Cit,hlm.184. 
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teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu 

suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan 

pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah. Jadi Masyarakat menyadari bahwa pemerintah 

membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga 

mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untu membayar 

pajak. Tingkat toleransi ini merupakankendala bagi pemerintah untuk 

menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.37 

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian 

(displacement effect) yaitu adanya gangguan social yang menyebabkan 

aktivitas swasta dialihkan kepada aktivitas pemerintah. Pengentasan 

gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak 

sehingga pemerintah harus meminjam dana dan luar negeri. Setelah 

gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar 

bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan  hanya 

karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. 

Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat 

semula meskipun gangguan telah berakhir.38 

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru 

kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi 

(inspection effect). Adanya gangguan social juga akan menyebabkan 

 
37Ahmad yani, Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia 

(Bandung: 2010),h.229. 
38M. Suparmoko, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah (Jakarta: 

Andi Offset,2008),h. 26. 
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terjadi nya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya 

dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi ( 

concentration effect ). Dengan adanya ketiga efek tersebut 

menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah 

perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat 

sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan 

dalam bentuk kurva di bawah ini 

 

 

  Pengeluaran pemerintah 

  Pengeluaran swasta  

 

  

 

0  

 

Dalam keadaan normal, t ke t + 1, pengeluaran pmerintahdalam 

persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukan garis 

AG apabila pada tahuin t + 1 terjadi perang maka pengeluaran 

pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti 

yang ditunjukan pada segmen CD. Setelah perang selesasi pada tahun t 

+ 1, pengeluaran pemerintah tidak menurun G. Hal ini di sebabkan 

setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk 

mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam 

Pengeluaran 

pemerintah /GDP 
D B 

C 

A 

t+ 1 t 
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pembiayaan pembangunan.39 

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluran 

pemerintah versi Peacock dan wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, 

seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeluaran pmerintah menurut teori wagner, sollow, musgrave 

digambarkan dalam bentuk kurva yang ekspensial, sedangkan teori 

peacock dan wisenan mengatakan bahwa pengeluaran pemeintah 

jikadigambarkan dalam kurva seperti bentuk angka. Hal ini dikarenakan 

adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin 

membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka 

pemerintah tidak bias meningkatkan pengeluarannya, walaupun 

pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.40 

 
39Imamul Arifin, Giana Hadi Wagiana, Membuka Cakrawala Ekonomi 2 (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional,2009), h. 30. 
40Mimin Nur Aisyah, Hartatik Fitria R, Ekonomi 2 (Yogyakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional,2009), h. 70-72. 

Wagner, Solow 

Musgrave Pengeluaran 

Pemerintah  /GDP 

Peacock dan wiseman 
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d. Teori batas kritis Colin Clark 

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang 

batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran 

pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP,  meskipun 

anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika 

kegiatan sector pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-

penerimaan lain, melebihi 25 %  dari total kegiatan ekonomi, maka yang 

terjadi adalah inflasi. 

e. Teori Mikro 

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran 

pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yag mempengaruhi 

tersedianya barang publik. Interasksi aturan permintaan dan penawaran 

untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan 

disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang aka 

disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan 

disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan 

barang lain41. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1) Penentuan permintaan  

   U1 = f (G,X) 

   G = vektor dari barang publik 

   X = vektor barang swasta 

   i = individu; = l,...m 

   U = fungsi utilitas 

 

 
41Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h.143. 
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 Seorang individu mempunyai  permintaan akan barang 

publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang 

tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran 

(budget constain). Suatu tingkat  keamaan tertentu dapat dicapai 

dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan 

beragai fungsi berikut : 

2) Penentuan Tingkat Output  

   UP =g (X, G, S) 

   UP = fungsi utilitas 

 S = keuntugan yang diperoleh politisi dalam bentuk 

materi atau kedudukan 

 G = vektor barang swata 

 X = vektor arang swasta 

 

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili 

seorang pemilih : 

 

   Max Ui = f(X, G) 

  

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya : 

   PxX + t B < Mi 

   P = vektor harga barang swasta 

   X = vektor barang swasta 

   Bi = bais pajak individu 1 

   Mi =  total pendapatan individu  

   T = tarif pajak 

 

Kurva permintaan dan pemilik yang mewakili masyarakat 

ditentukan oleh  2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik 

tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia 

bertindak sebagai pengambil harga (Price Taker). Atau asumsikan 

kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik sehingga 
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ia bertindak sebagai pengaruhi output (Output Taker).42 

8. Efek Ekonomi dari Pengeluaran Pemerintah 

a. Pembelian barang dan jasa.  

Dengan membeli barang dan jasa dari perusahaan swasta dan 

mempekerjakan para pekerja, pemerintah menyediakan berbagai 

macam layanan, biasanya tanpa biaya eksplisit, ke seluruh masyarakat. 

Sifat dari kegiatan atau barang-barang ini, yaitu mencakup barang-

barang penting seperti jalan raya, rudal, pendidikan, dan polisi. Disini 

difokuskan dengan dua karakteristik keamaan dari semua program 

tersebut. Fakta bahwa barang dan jasa ini melibatkan penggunaan dalam 

sumer daya pemerintah dan bahwa jasa yang dihasilkan diberikan 

kepada masyarakat baik secara gratis atau harga nominal. Pekerjaan 

pemerintah pada sumber daya riil seperti tanah, tenaga kerja bangunan 

dan mesin mengartikan bahwa tidak ada barang yang bisa digunakan 

untuk menghasilkan output di sektor swasta. 

b. Pembayaran transfer.  

Pengeluaran pemerintah seperti hibah bantuan, pengangguran, 

pembayaran jaminan sosial kepada orang tua , atau subsidi produsen, 

meningkatkan pendapatan dari penerima tetapi tidak membawa layanan 

atau produkyang berharga kepada pemerintah sebagai imbalan. Karena 

dalam sebagian besar keadaan, bagian dari transfer akan diselamatkan 

oleh penerima, peningkatan langsung dalam pengaluaran akan lebih 

 
42Siswanto sunarno, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

h.77-78. 
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kecil dari jumlah transfer.43 

c. Pembelian Tanah dan Aset berjalan.  

Ketika pemerintah menggunakan sumber daya baru untuk seuah 

proyek, itu tidak perlu. Tanah sering diperlukan dan pembelian aset 

digunakan berbagai jenis alasan ekonomi, terutama jika pemerintah atau 

kongres bertekad untuk menekan tingkat pengeluaran pemerintah. 

Sementara pembelian tanah dan aset lainnya tidak membawa 

peningkatan output nasional, pembelian meningkatkan pendapatan 

masyarakat dengan penawaran atas harga aset yang bersangkutan.44 

d. Pinjaman langsung pada masyarakat dan pinjaman swasta. 

Walaupun pinjaman langsung pemerintah tidak meningkatkan 

permintaan untuk output baru atau menghasilkan tambahan pendapatan 

swasta mereka biasanya akan mendorong peminjam untuk meakukan 

keduanya. Setidaknya bagian dari pencairan pinjaman, dengan kata lain, 

transaksi ini akan menciptakan tambahan pendapatan masyarakat dan 

pendapatan tambahan tersebut akan memulai aliran sekunder 

pengeluaran yang meningkat. Dengan bersaing dengan bank swasta, 

instansi kredit pemerintah dapat membawa liberalisasi tentang 

persyaratan peminjaman swasta yang akan meningkatkan permintaan 

baik untuk kredit dan untuk output baru pada bagian dari semua 

peminjaman. 45 

 
43A. B. Susanto. dkk, Reinvensi pembangunan ekonomi daerah (Jakarta: Erlangga,2010), h. 

225-226. 
44Ibid., h. 228-229. 
45 Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, 
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Pengeluaran pemeritah termasuk kedalam kebijakan fiskal 

ersama dengan pajak.  Perubahan pengeluaran pemeritah ini akan 

mengubah ekuilibrium jangka pendek perekonomian. Perubahan fiskal 

akan memengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser 

kurva IS. Model IS LM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam 

kurva IS ini memengaruhi pendapatan nasional dan tingkat bunga. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Kenaikan pengeluaran pemerintah misalkan terjadi sebesar (1-

MPC). Pengganda pengeluaran pemerintah dalam perpotongan 

Keynisian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan 

dalam kebijakan fiskal ini menaikkan pendapatan sebesar (1-MPC). 

46Sebagaimana kurva diatas, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah 

ini. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, kenaikan 

pengeluaran pemerintah akan naik ketika pemerintah meningkatkan 

 
Kebijakan Desentralisasi Fiskal, h. 1 

46LKPJ AMJ Walikota Bandar Lampung Tahun 2010-2015, h.III-9. 
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belanjanya atas barang dan jasa. Kenaikan pengeluaran yang 

direncanakan ini akan mendorong produksi barang dan jasa yang 

menyebabkan pendapatn total Y meningkat.47 

9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  

a. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

Kapasitas Keuangan Daerah ditunjukkan dalam bentuk anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut UU No. 32 dan 33 

tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan. Pemerintah 

daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. APBD menurut  rincian semua penerimaan daerah di satu sisi 

dan semua pengeluaran daerah disisi dan semua pengeluaran daerah 

disisi yang lain.  

Pada sisi penerimaan, APBD terdiri dari sisa lebih angaran tahun 

lalu, PAD, bagi hasil pajak, dana perimbangan dari pemerintah pusat 

baik berupa dana alokasi umum (DAU) dan juga dana alokasi khusus 

(DAK), bantuan dari provinsi atau kabupaten lainya, serta penerimaan 

lainnya yanag sah menurut undang-undang. Disisi pengeluaran  APBD 

terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Sebelum tahun 2003 

APBD dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja 

pembangunan.48 

 
47Ibid., h. III-15. 
48Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,  

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008),h. 4. 
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Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi 

diantaranya : 

1) Fungsi otoritas, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2) Fungsi perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi 

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 

3) Fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk 

menilai pakah kegiatan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

4) Fungsi alokasi, anggaran daerah dapat mengurangi pengangguran 

dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan 

efektifitas perekonomian. 

5) Fungsi distribusi, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatuhan.49 

Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi 

masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah 

ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi untuk mengurangi angka pegangguran maka pemerintah dapat 

meningkatkan pengeluarannya. Pemerintah Indonesia membagi 

 
49Mimin Nur Aisyah, Hartatik Fitria R, Ekonomi 2 (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional,2009), h. 70-72. 
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pengeluaran pemerintah menjadi dua macam yaitu antara lain :  

1) Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan oleh 

pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan 

roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja 

barang, berbagai macam subsidi (subsidi dibedakan menjadi dua 

subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran angsuran dan 

bunga utang negara. Anggaran belanja rutin tersebut memiliki peran 

yang penting guna menunjang jalannya pemerintahan, oleh karena 

itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan efesiensi dan 

produktifitas dalam penggunaan anggaran rutin terebut agar terjadi 

kesinambungan antara jumlah pengeluaran dengan hasil yang 

didapatkan.50 

2) Pengeluaran pembanguan merupakan negara untuk membiayai 

proyek – proyek pembangunanyang dibebankan pada anggaran 

belanja pemerintah pusat (Undang-undang No. 19 Tahun 2001). 

Namun pengelompokan di atas hanya berlaku hingga 2001. Karena 

adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, 

terjadi perubahan dalam pengelompokan belanja daerah. Perubahan 

dalam belanja daerah dikelompokan mejadi belanja aparatur daerah, 

elanja pelayanan publik, belanja transfer, dan belanja tidak 

tersangka.  

 

 
50Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah  (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 143. 
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b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Islam 

1) Anggaran Belanja 

a) Anggaran Belanja primer51 

(1)  Biaya pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda, 

danpersediaan 

(2)  Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak 

menerimanyamenurut ketentuan Al-Qur’an 

(3)  Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, 

danpenjabat negara lainnya 

(4)  Pembayaran upah para sukarelawan 

(5)  Pembayaran utang negara 

(6)  Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak) 

b) Anggaran Belanja sekunder 

(1) Bantuan untuk orang yang belajar agama di madinah 

(2) Hiburan untuk para delegasi keagamaan 

(3) Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya  

perjalanan mereka. Pembayaran duta-duta negara. 

(4) Hadiah untuk pemerintah lain 

(5) Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang 

menjadi budak 

(6) Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak 

sengaja oleh pasukan muslim 

 
51Imamul Arifin, Giana Hadi Wagiana, Membuka Cakrawala Ekonomi 2 (Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 30. 
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(7) Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan 

miskin 

(8)  Pembayaran tunjangan untuk orang miskin 

(9)  Tunjangan untuk sanak saudara rasulullah SAW 

(10)  Pengeluaran rumah tangga rasulullah SAW (hanya sejumlah 

kecil; 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap 

istrinya) k)Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan 

perang khaibar).52 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Heri sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII,2012), 

h.110-114. 
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