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ABSTRAK 

 

Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengelola anggaran keuangan 

diberikan kewenangan penuh dengan sedikit campur tangan dari 

pemerintah pusat.Otonomi daerah sebagai kerangka kebijakan 

percepatan kemandirian daerah masih belum menunjukkan 

keberhasilan, khususnya dalam aspek fiskal. Melihat dari 

permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

adakah Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh dalam jangka pendek dan panjang terhadap Belanja 

Daerah di Provinsi Lampung tahun 2005-2020, apakah terjadi 

fenomena flypaper effect pada Pemerintah Provinsi Lampung, serta 

bagaimana belanja daerah ditinjau dari perspektif ekonomi islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  

dalam jangka pendek dan panjang terhadap Belanja Daerah di 

Provinsi Lampung, mengetahui apakah terjadi flypaper effect pada 

Pemerintah Provinsi Lampung dan mengetahui apabila belanja daerah 

ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam periode 

pengamatan 2005-2020. Data yang digunakan adalah Dana Alokasi 

Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah. Data yang 

terkumpul di analisis menggunakan metode Vector Eror Correction 

Model (VECM) yang diolah dengan program Eviews 10. Hasil 

penelitian menunjukkan DAU dan PAD dalam jangka pendek  tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan dalam jangka 

Panjang DAU berpengaruh Postif terhadap belanja daerah dan untuk 

PAD berpengaruh negative terhadap belanja daerah. Uji F-statistik 

pada uji VECM menunjukan bahwa F-statistik > F-tabel ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi flypaper effect pada, pemerintah 

Provinsi Lampung. Prinsip islam tentang kebijakan fiskal dan 

anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat 

yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan 

menempatkan nilai-nilai material dan spiritual. Dalam menentukan 

anggaran suatu daerah, sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari 

berbagai sumber antara lain DAU dan PAD. Penerimaan ini kemudian 
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digunakan untuk membiayai belanja daerah. Alokasi belanja modal ini 

didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana yang baik untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas maupun fasilitas publik yang 

merupakan tujuan dari syariat islam untuk mencapai kemaslahatan 

bersama serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat. 

 

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, 

Belanja Daerah, Flypaper Effect, VECM. 
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ABSTRACK 

 

The Lampung Provincial Government in managing the financial 

budget is given full authority with little intervention from the central 

government. Regional autonomy as a policy framework for 

accelerating regional independence has not shown success, especially 

in the fiscal aspect. Looking at these problems, the formulation of the 

problem in this study is whether the Effect of General Allocation 

Funds and Regional Original Income has a significant 

positive/negative effect in the short and long term on Regional 

Expenditures in Lampung Province in 2005-2020, whether there is a 

flypaper effect phenomenon in the Lampung Provincial Government , 

as well as how it is viewed from the perspective of Islamic economics. 

This study aims to determine whether there is an effect of the General 

Allocation Fund and Regional Original Revenue, which has a 

significant positive/negative effect in the short and long term on 

Regional Expenditures in Lampung Province, to find out whether 

there is a flypaper effect on the Lampung Provincial Government and 

to find out when viewed from an Islamic economic perspective. This 

study is a quantitative study with secondary data in the 2005-2020 

observation period. The data used are the General Allocation Fund, 

Regional Original Income, and Regional Expenditures. The data 

collected was analyzed using the Vector Error Correction Model 

(VECM) method which was processed with the Eviews 10 program. 

The results showed that DAU and PAD in the short term had no effect 

on Regional Expenditures. While in the long term DAU has a positive 

effect on regional spending and for PAD it has a negative effect on 

regional spending. The F-statistical test on the VECM test shows that 

F-statistics > F-table indicates that there is no flypaper effect on the 

Lampung Provincial government. The Islamic principle of fiscal 

policy and budgeting aims to develop a society based on a balanced 

distribution of wealth by placing material and spiritual values. In 

determining the budget of a region, the sources of revenue obtained 

from various sources include DAU and PAD.This revenue is then used 

to finance regional expenditures. This capital expenditure allocation 

is based on the need for good facilities and infrastructure for the 

smooth implementation of tasks and public facilities which are the 

goals of Islamic law to achieve the common good and provide better 

services to the community 
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MOTTO 

 

                         

         

Artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Guna memudahkan dan menghindari kesalahpahaman  

dalam memahami makna judul dari skripsi ini, yaitu:  

Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah 

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2020 Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam, serta untuk memberikan penjelasan 

tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti perlu 

menjelaskan secara singkat istilah yang terdapat pada skripsi 

ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Flypaper Effect  

Suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah 

mengeluarkan belanja lebih banyak dengan menggunakan 

dana transfer daripada menggunakan kemampuan sendiri yang 

diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1
 

2. Dana Alokasi Umum  

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah yang untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3. Pendapatan Asli Daerah  

Pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan pajak 

maupun non pajak berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengaan perundang-undangan.
2
 

                                                     
1 Risqi, Wia, Amalia, dkk, Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja 
daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-

2013), Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15, No. 1, Universitas Lambung Mangkurat, 

2015. H. 2. 
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Pemerintah 

Daerah, 15 Oktober 2004. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004nNomor 

126. Jakarta.  
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4. Belanja Daerah  

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran APBD 

dalam satu periode yang terdiri dari tiga unsur yaitu 

penerimaan, belanja bangunan, dan belanja rutin.
3
 

5. Perspektif  

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun 

keyakinan tentang suatu hal.
4
 

6. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 

diilhami nilai-nilai Islam yaitu Al-Qur’an dan As-sunnah.
5
 

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah di atas, maka 

dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah 

apakah terjadi Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah 

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2020 Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang 

Implementasi otonomi daerah akan berpengaruh kepada 

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berkaitan erat  dengan 

pemberian kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan 

dana untuk melaksanakan urusa-urusan daerahnya yang 

pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD).
6
  

                                                     
3 Halim, A. Akuntan Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. (Jakarta.: 

Salemba Empat, 2007), 78. 
4 Yusuf Qhardawi, Fikih. Zakah. Muassat Ar-Risalah, Cet II Bairut 

Libanon, 1408H/1998 Terjemah Didin Hafifudin. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.   
5 Sumar’in, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 11.  
6 Muhamad Armawaddin, dkk. Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah 

Kabupaten/kota di Sulawesi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonseia, Vol. 18 

No. ( 1 Juli 2017): 77  
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Otonomi daerah diatur secara spesifik dalam undang-

undang Nomor 25 tahun1999 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah di perbaharui dengan undang-undang Nomor 

33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan 

dikeluarkannya kebijakan ini pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk mengelola daerahnya dengan tidak 

bertentangan dengan kebijakan dan dasar negara Indonesia. 

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinakan 

daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang 

dimilikinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang 

otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat 

demokratif dan memenuhi aspek desentralisasi yang 

sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk 

lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada 

masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, 

pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat 

dan daerah.  

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah yang merupakan suatu sistem 

pembiayaan pemerintah dalam rangka kesatuan yang mencakup 

pembagian, pemerataan secara proporsional, demokratis, adil, 

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan 

kebutuhan daerah yang sejalan dengan kewajiban dan pembagian 

wewenang, termasuk pengelolaan dan pengawasan. Dana 

perimbangan merupakan aspek penting dalam hubungan 

keuangan pusat dan daerah, serta merupakan sumber pendapatan 

daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan 

pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 

Masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda-

beda, baik sumber daya alamnya maupun tingkat kecerdasaan 

sumber daya manusianya, sehingga mengakibatkan daerah kaya 

tambah kaya dan sebaliknya daerah miskin menjadi lebih miskin 

atau dapat disimpulkan masalah perimbangan keuangan pusat-
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daerah merupakan maslah yang syarat dengan muatan 

ketatanegaraan, politik, social budaya, ekonomi dan administrasi 

Negara secara keseluruhan. Untuk mendukung penyelenggaraan 

otonomi daerah diperlukan prinsip otonomi daerah dengan 

menggunakan prisip otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan 

bertanggungjawab di daerah secara proposional yang diwujudkan 

dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya 

nasional yang berkeadlian, serta perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah. Penjelasan Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan 

seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan 

dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, yustisi, 

moneter, dan fiskal nasional serta agama.
7
 

Penerapan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 

yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah mengawali era desentralisasi di bidang fiskal. Menurut 

UU No.33 Tahun 2004 sumber-sumber pendanaan pelaksanaan 

pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerh (PAD), 

Dana Alokasi Umum, dan lain-lain pendapatan yang sah.
8
   

Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli 

daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan lain-lain pendapatan 

yang sah. PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. 

Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif 

untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki sumber daya alam 

                                                     
7 Fajar Ari Bowo, Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Kota 

Provinsi Lampung, Prima Ekonomika, Prima Ekonomika, Vol. 10. No.1, Maret 2014. 
36. 

8 Wia Rizqi Amalia, Wahyudin Nor, dkk. Flypapaer effect pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi 
Kalimantan Selatan (2009-2013), Vol. 15, No. 1, Jurnal Akuntansi dan Bisnis: 

Universitas Lambung Mangkurat. (2015): 12. 
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yang berlimpah dan industri yang maju akan memiliki PAD yang 

lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber 

daya alam maupun industri yang sedikit Namun, pada 

kenyataannya jumlah penerimaan PAD terhadap Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih relatif kecil. Pada 

akhirnya, kekurangan dana anggaran ditutup oleh pemerintah 

pusat daalam bentuk dana transfer.
9
 

Ada dua  faktor utama yang menetukan besarnya transfer 

Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah. Faktor pertama adalah kebutuhan daerah 

(needs) faktor kedua adalah kemampuan finansial daerah yaitu 

kemapuan dasar dalam membiayai belanja daerah yang berasal 

dari PAD dan DAU.
10

 

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belanja daerah 

yaitu dana alokasi umum. dana alokasi umum adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisai. 

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan 

daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar 

daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi 

daerah. Dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya 

besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi 

DAU yang relatif kecil sebalikanya daerah yang memiliki potensi 

fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan 

memperoleh alokasi DAU relatif besar.
11

 

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada 

perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang dana 

                                                     
9 Adisasmita, R,  Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Edisi 

Pertama. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 120. 
10 Kurnia. Analisis Flypaper effect Berdasarkan Pemetaan Indeks 

Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur). (Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Brawijaya 

Malang, 2013), 20. 
11 Andi Tolu dkk. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah (Studi Kota Pada 

Bitung). Jurnal Berkala Ilmiah, Vol. 16. No.2. (Universitas Sam Ratulangi, 2016), 26. 
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alokasi umum. Bagi pusat, dana alokasi umum dijadikan 

instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi 

fiscal gap. Bagi daerah, dana alokasi umum dimaksudkan untuk 

mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah 

meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, 

alokasi dana alokasi umum berdasarkan kabutuhan daerah belum 

bisa dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak 

memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan 

minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang 

belum derdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total 

pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan 

kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. Dan 

permasalahan yang sering muncul adalah ketika pemerintah 

daerah terlalu bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat 

untuk membiayai Belanja Daerah dan pembangunan tanpa 

berusaha memanfaatkan potensi daerah yang mereka miliki yang 

selanjutnya dikenal dengan istilah flypaper effect. 12
 

Flypaper effect disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi 

saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih 

boros) dengan menggunakan dana transfer(grants) yang 

diperoksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan 

sendiri, diperoksikan dengan PAD dalam hal ini pemerintah 

daerah memiliki kecenderungan menggunakan dana dari 

pemerintah pusat dibandingkan menggunakan dana dari 

pendapatan daerah yang dimilki atau yang dikenal dengan PAD.
13

 

Semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 

Fenomena Flypaper effect berpengaruh dalam prediksi Belanja 

Daerah tahun kedepannya. Penelitian lain yang merespon terjadi 

                                                     
12 Paramartha,  Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Khusus Pada Belanja Daerah. ISSN: 2302-8556, Vol. 15, no.2, (E-Jurnal 

Akuntansi Universitas Udayana, 2006), 13. 
13 Adi Putra. 2014. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem. Jurnal ilmiah akuntansi dan 

humanika JINAH, Vol.3, No. 2, Singaraja  
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pengaruh flypaper effect Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Belanja Daerah.
14

 

Jika Flypaper Effect ini terjadi atau berlangsung pada 

pemerintah daerah maka otonomi daerah kemungkinan besar 

akan sangat terhambat. Permasalahan yang perlu dipecahkan agar 

tidak terjadi Flypaper Effect yang tidak lain gambaran sikap 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
15

 

Negara yang dijalankan dengan prinsip islam pada 

hakikatnya memiliki tujuan besar, yakni untuk memenuhi 

kebutuhan hidup minimum seluruh masyarakatnya, memerangi 

ketidakadilan oleh pemerintah maupun antara anggota 

masyarakat, dan menjalankan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Semua tujuan itu harus dijalankan dengan 

dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut negara 

memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja 

pemerintah.  

Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan 

untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan 

kebutuhan dasar minimal, pertahanan, penegakan hukum, 

kegiatan dakwah islam, amar makruf nahi munkar, penegakan 

keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan 

sosial lainnya yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan 

pasar. Dengan demikian ketika negara dijalankan dengan prinsip-

prinsip islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan 

taat terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.
16

 

Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan 

dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang 

membutuhkan seperti tertuang dalam QS Al-Hasr (59) : 7 berikut 

ini: 

 

                                                     
14 Maimunah, 2006. (Dalam Adi Putra. 2014). 3.  
15 Kesit Bambang Prakosa, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah, JAAI  Vol 8 No.2, 

Desember 2004. 113. 
16 Nurul Huda, dkk,  Keuangan Publik Islami,(Jakarta: KENCANA, 2016), 

73.  
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa-i)yang diberikan Allah 

kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota Maka  adalah untuk Allah, untuk 

Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orangorang 

miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar diantara orang-orang Kaya 

saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul 

kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarang 

bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada 

Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. 

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa harta janga 

hanya beredar di antara orang-orang kaya saja 

melainkan kekayaan didistribusikan kepada semua 

masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan 

distribusi pendapatan.” 

Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, 

negara dapat melakukannnya dengan intervensi langsung 

maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain  

menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.
17

 

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan 

penyediaan barang publik, karena hal ini juga sangat penting 

untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi 

untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan treatment 

terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi 

                                                     
17 Ibid., 65.  
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stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan 

investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan 

peningkatan kapasitas produksi suatu negara. Berikut adalah 

data pengeluaran belanja daerah di Indonesia berdasarkan 

kebutuhan dan fungsinya. 

Tabel 1.1 

Jumlah Realisasi Belanja di Indonesia tahun 2005-2020 (miliar) 

TAHUN BELANJA INDONESIA 

2005 66.210.449.952 

2006 84.056.990.876 

2007 95.223.329.158 

2008 113.337.100.223 

2009 121.892.807.489 

2010 133.473.026.486 

2011 160.504.440.878 

2012 212.452.970.917 

2013 237.336.479.424 

2014 261.712.905.009 

2015 277.595.813.274 

2016 297.851.059.459 

2017 349.611.545.050 

2018 370.944.523.414 

2019 396.055.585.953 

2020 407.167.366.629 

Sumber: BPS Indonesia 

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan 

pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

tidak terlepas dari pengelolan APBD secara efektif dan efisien. 

Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran 
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belanja daerah dengan baik karena belanja daerah merupakan 

salah satu keberhasilan pemerintah daerah untuk memberikan 

pelayanan publik.
18

Belanja daerah merupakan pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
19

Belanja 

dearah bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana 

fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksananya 

berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Disisi lain Belanja 

Daerah juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya 

kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran 

pemerintah dalam perekonomian.
20

 Berikut merupakan tabel 

realisasi anggaran      belanja daerah Provinsi Lampung lima tahun 

terakhir: 

Tabel 1.2 

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2016-2020 

Tahun Belanja Daerah 

2016 27.192.736.332.606 

2017 28.850.595.943.916 

2018 29.040.589.590.306 

2019 29.130.584.211.459 

2020 32.910.397.203.994 

Sumber: DJP Kemenkeu RI 

 Dalam waktu lima tahun terakhir Belanja Daerah 

Provinsi lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari 

data laju belanja daerah, provinsi Lampung memiliki belanja 

daerah rata-rata 19,56% lebih rendah dari Negara Indonesia 

                                                     
18 Desak Gede Yudi Atika Sari, Op.Cit, h.16. 
19 Diah Nurdiwaty, dkk, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendpatan Yang Sah 

Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 

Bulan Juli 2017), h.49. 
20 M. Zaihari MS, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap 

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.1 No.1 

September 2017, h 181  
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dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 26,54%. 

Angka tersebut harus menjadikan pemerintah lebih giat lagi 

dalam mengelola keuangan dan mengalokasikan pengeluaran 

kedalam kegiatan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi. Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap 

daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi 

ekonominya. Oleh karena itu, pembangunan daerah 

dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar 

pembangunan yang berlangsung disetiap daerah benar-benar 

sesuai dengan prioritas dan potensi daerah tersebut. 

Pemerintahan disetiap daerah pun berlomba-lomba dalam 

pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk strategi dalam 

meningkatkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan 

mengalokasikan dana tersebut kedalam kegiatan ekonomi. 

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam membangun 

perekonomian suatu daerah karena dana ini adalah milik 

pemerintah daerah itu sendiri sehingga pemerintah daerah 

mempunyai wewenang untuk mengelola dana tersebut untuk 

kepentingan pembangunan. Pemerintah daerah pun memiliki 

tanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah, dimana dana tersebut diperoleh dari 

masyarakat maka masyarakat berhak mendapatkan kelayakan 

dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

di daerah tersebut. Berikut disajikan data laporan realisasi dan 

pertumbuhan tingkat pendapatan asli daerah Provinsi Lampung 

5 tahun terakhir. 

Tabel 1.3 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2020 

TAHUN PAD 

2016 4.008.713.095.616 

2017 4.513.482.608.161 

2018 4.605.336.014.740 

2019 5.086.189.902.931 

2020 6.089.584.456.348 

Sumber : DJP Kemenkeu RI 
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Pada data laporan realisasi pendapatan asli daerah 

pemerintah Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir mengalami peningkatan disetiap tahunnya, ini 

menandakan bahwa Provinsi Lampung mampu membiayai 

kebutuhannya dengan menggunakan dana mandirinya dimana 

sesuai dengan peranan pendapatan asli daerah didalam 

penerimaan pemerintah daerah sangat diharapkan memenuhi 

kebutuhan belanja suatu daerah. Karena sumber inilah yang 

merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah 

dalam mendukung suatu proses pembangunan. Pendapatan Asli 

Daerah sendiri merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam 

bentuk pembayaran pajak, retribusi daerah dan lain-lain, harus 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang 

akhirnya akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah.
21

  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-

beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan 

memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki 

PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga 

sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli 

Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena 

memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang 

tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. 

Namun dalam perkembangan suatu daerah bukan hanya 

pendapatan asli daerah saja yang perlu diperhatikan namun dana 

alokasi umum pun perlu dikaji dan diperhatikan pada setiap 

anggaran-anggaran APBD yang diterima oleh pemerintah untuk 

keberlangsungan perekonomian atau pembangunan daerah. 

Dimana salah satu fungsi utama dana alokasi umum daerah 

adalah pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Berikut disajikan data Laporan Realisasi 

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung lima tahun terakhir 

pada tabel berikut. 

                                                     
21 Faisal Fadhly, Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah?, JIEP Vol. 16, No. 2, November 2016, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya. h. 63  
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Tabel 1.4 

Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi 

Lampung Tahun 2016-2020 

TAHUN DAU 

2016 12.463.343.191.900 

2017 13.081.687.970.092 

2018 12.888.844.247.160 

2019 13.384.668.434.000 

2020 13.604.578.714.866 

Sumber : DJP Kemenkeu RI 

Dana Alokasi Umum Provinsi Lampung cukuplah 

tinggi, itu menandakan bahwa Provinsi Lampung dalam hal 

pemenuhan kebutuhan daerah masih bergantung pada dana 

yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana 

transfer.  

Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum 

merupakan salah satu data penyokong untuk pembiayaan 

belanja daerah. Setelah melihat dari kedua tabel diatas dapat 

diketahui bahwa dana alokasi umum terlihat lebih besar 

anggaran dan realisasinya dari pada dana mandiri daerah yaitu 

pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat pada tabel diatas. 

Realisasi Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan Anggaran 

yang telah dianggarkan terkait adanya pemerintah daerah 

cenderung kurang mengalokasikan dananya untuk 

belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan 

ekonomi. 

Fakta di atas memperlihatkan bahwa perilaku fiskal 

pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pusat menjadi 

determinan penting dalam menunjang efektivitas kebijakan 

transfer. Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih 

luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah 

daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu 
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sendiri. Flypaper Effect merupakan fenomena dalam penelitian 

ini. Maimunah menyatakan bahwa Flypaper Effect disebut 

sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah 

merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan 

menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan dengan 

DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan 

dengan PAD. Bambang Prakosa secara empiris membuktikan 

bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU 

yang diterima dari pemerintah pusat.
22

 Dari hasil peneliti 

sebelumnya,  peneliti ingin mengetahui seberapa besar variabel 

X yaitu (Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Dearah) 

terhadap variabel Y yaitu Belanja Daerah, kemudian penulis 

ingin mengetahui apakah terjadi Flypaper Effect dan sudut 

pandang ekonomi islam dalam hal ini. Maka peneliti 

memutuskan akan meneliti tentang Flypaper Effect Pada Dana 

Alokasi Umum Dan Pendapatan Daerah Terhadap Belanja 

Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2020 

Menurut Perspektif Islam. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

agar penelitian dilaksanakan secara fokus, maka terdapat 

batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan 

untuk melihat fenomena Flypaper Effet pada Dana Alokasi 

Umum dan Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Daerah, dan 

pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah, pengaruh PAD 

terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung. Dimana Dana 

Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X 

(independen) dan Belanja Daerah sebagai variabel Y 

(dependen). Belanja daerah merupakan sumber daya suatu 

Negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah 

dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan 

                                                     
22 Diah Ayu Kusumadewi, Arif Rahman, Flypaper Effect Pada Dana 

Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah 
Pada Kabupaten/Kota di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 

Vol. 11. No. 1 (JAAI, 2007), 65. 
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kesejahteraan.
23

 Belanja pemerintah menjadi bagian penting 

dari perekonomian makro suatu negara, karena menentukan 

kemana kondisi ekonomi negara akan dibawa. Flypaper Effect 

merupakan permasalahan yang terus terjadi diberbagai daerah 

bahkan di Indonesia dan mempunyai berbagai dimensi yang 

tidak dapat dipandang dari satu sisi saja. Fokus penelitian ini 

yaitu dengan melibatkan variabel Belanja Daerah (angka 

realisasi belanja), Dana Alokasi Umum (angka realisasi DAU), 

Pendapatan Asli Daerah (angka realisasi PAD).  

 

D. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah Dana Alokasi umum dalam jangka pendek 

dan panjang terhadap Belanja Daerah di Provinsi 

Lampung tahun 2005-2020?  

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dalam 

jangka pendek dan panjang terhadap Belanja Daerah 

di Provinsi Lampung tahun 2005-2020? 

3. Apakah terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja 

Daerah di Provinsi Lampung tahun 2005-2020?  

4. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam tentang 

Belanja Daerah?  

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dalam jangka 

pendek dan panjang terhadap Belanja Daerah di Provinsi 

Lampung tahun 2005-2020.  

                                                     
23 Nurul Huda, Op Cit.,. 175. 
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2. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dalam 

jangka pendek dan panjang terhadap Belanja Daerah di 

Provinsi Lampung tahun 2005-2020.  

3. Mengetahui apakah terjadi Flypaper effect pada Belanja 

Daerah di Provinsi Lampung tahun 2005-2020. 

4. Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam tentang Belanja 

Daerah.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis  

1) Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh 

Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Belanja Daerah di provinsi Lampung ditinjau 

dari perspektif ekonomi Islam tahun 2005-2020.  

2) Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur 

tentang Belanja Daerah di Provinsi Lampung.  

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Pemerintah Sebagai dasar yang dapat digunakan 

dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan 

pengeluaran Belanja Daerah di Provinsi Lampung.  

2) Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas pengetahuan dan menambah wawasan 

terhadap permasalahan ekonomi yang ada di 

lingkungan sekitar.  

3) Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian 

berikutnya dengan topik serupa. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitia terdahulu merupakan hal yang sangat 

bermanfaat untuk menjadikan perbandingan dan acuan yang 
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memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu 

menyangkut tentang Flypaper effect dan Belanja Daerah, untuk 

itu pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. 

Menurut Rita Friyani pada tahun 2017 melakukan 

penelitian yang berjudul “Flypaper Effect pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum 

(DAU)Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah 

Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi” hasil 

penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum mempunyai 

pengaruh terhadap Belanja Daerah. Dilihat dari hasil tersebut 

maka DAU secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Belanja Daerah. Sedangkan, untuk Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Jambi tidak berpengaruh secara signifikan 

tergadap Belanja Daerah. Secara teortitis seharusnya 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja daerah 

karena dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan 

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dari 

pada dana yang bersumber dari luar Pendapatan Asli daerah 

yang dimana dapat dipergunakan sesuai dengan inisiatif daerah 

sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya 

lebih terikat. Dan hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien 

DAU sebesar 0,479 lebih besar dari nilai koefisien PAD sebesar 

0,219 serta DAU signifikan dengan nilai sig 0,002 dan pAD 

tidak signifikan dengan nilai sig 0139, dalam hal ini Provisi 

Jambi pada PAD dan DAU telah terjadi Flypaper Effect.24
 

Muhammad Armawadin, Wali Aya Rumbia, Muhammad 

Nur Afiat, juga melakukan penelitian pada thaun 2018 yang 

berjudul “Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Flypaper Effect Analysis of 

                                                     
24 Rita Friyani, Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintag 
kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Jambi, 

Jurnal Ilmiah Edukasi, Vol. 5 No 2, (November, 2007). 12. 
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District and City Regionally Spending in Sulawesi” Hasil 

penelitian ini adalah baik dengan menggunakan model regresi 

parsial dan berganda, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh 

signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota 

Sulawesi. Dalam periode 2016-2017, dengan menggunakan 

model regresi parsial, terdeteksi adanya Flypaper Effect pada 

belanja daera Kabupaten dan Kota do Sulawesi yang bersumber 

dari DBH dan DAU, sedangkan dana yang berasal dari DAK 

tidak terdeteksi adanya Flypaper Effect.25 

Susanti Eka Wahyuni, Indrian Supheni, pada thaun 2017 

melakukan penelitian yang berjudul “Flypaper Effect pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum 

(DAU)Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nganjuk”  Hasil Penelitian ini adalah PAD tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. 

Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk Periode 2012-2016. Hal tersebut dibuktikan dari nilai 

F hitung sebesar 70,353 dengan signifikan sebesar 0,014. 

Terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Dan untuk Kabupaten Nganjuk telah terjadi Flypaper effect  

pada Belanja Daerah Periode 2012-2016. Yang artinya respon 

pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Dana Alokasi 

Umum lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah dalam 

membiayai semua pengeluarannya.
26

 

Shita Unjaswati Ekawarna, melakukan penelitian pada 

tahun 2017. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Flypaper 

                                                     
25 Muhammad Armawaddin, dkk. 2017. Analisis Flypaper Effect Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu 
Oleo Kendari, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 18 N0. 1 (Juli 

2017), 77-91.   
26 Susanti EkaWahyuni, Indrian, Flypaper Effect pada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)Terhadap Belanja Daerah Pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Nganjuk, Akuntansi Dewantara Vol. 1 No.2 (2017), 22. 
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Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah 

Induk dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi) hasil dari 

penelitian ini adalah pada Daerah Induk PAD dan DAU 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, 

dan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

Belanja Daerah. Sedangkan pada Daerah Pemekaran, PAD dan 

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah, DBH, dan DAK berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudia tidak terjadi 

Flypaper Effect pada belanja daerah, baik pada Kabupaten/kota 

induk maupun Kabupaten/kota pemekaran.
27

 

Niril Ikhwani, Naz’aina, Ratna, telah melakukan 

penelitian pada tahun 2019 yang bejudul “Flypaper Effect 

pada Pengaruh dana Alokasi Umum (DAU), Dana ALokasi 

Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi 

Aceh” hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada 

Kabipaten/kota di Provinsi Aceh, artinya kenaikan DAU akan 

mendorong belanja daerah semakin meningkat. DAK 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada 

Kabipaten/kota di Provinsi Aceh, artinya kenaikan DAU akan 

mendorong belanja daerah semakin meningkat. PAD 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada 

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh, artinya kenaikan DAU akan 

mendorong belanja daerah semakin meningkat. Dan unntuk 

terjadinya fenomena Flypaper effect hasil penerlitian ini 

menunjukkan bahwa terjadi Flypaper effect pada 

Kabuapten/Kota  di Provinsi Aceh, artinya daerah-daerah di 

Provinsi Aceh lebih dominan menggunakan dana transfer pusat 

dibandingkan dengan Pendapatan Asli daerahnya.
28

 

                                                     
27 Shita Unjaswati Ekawarna, Analisi Flypaper effect pada Belanja Daerah 

(Studi Komparasi daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi.  

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 3, Januari – Maret 

(2017), 10. 
28  Nurul Ikhwani, Naz’aina, Ratna, “Flypaper Effect pada Pengaruh dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana ALokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah 
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Berdasakan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang 

akan dilakukan terdapat beberapa persamaan persamaaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada 

variabel y nya yaitu Belanja Daerah yang menjadi variabel 

masalah dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaan diantaranya 

adalah objek penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung, 

sedangkan penelitian sebelumnya di bukan di Provinsi 

Lampung di daerah lain walaupun ada yang di satu provinsi 

Lampung tetapi tahun penelitian tidak sama. Kemudian variabel 

bebas yang mempengaruhi belanja daerah, dalam penelitian ini 

meggunakan dua variabel bebas yaitu dana alokasi umum dan 

pendapatan asli daerah. sedangkan penelitian sebelumnya tidak 

menggunakan variabel tersebut. Rentan waktu yang digunakan 

penulis yaitu periode 2014-2019 sedangkan penelitian 

sebelunya menggunakan rentan waktu 2006-2018. Penulis juga 

mencantumkan “perspektif ekonomi islam” dalam 

penelitiannya, sehingga penelitian ini tidak hanya dilihat dari 

sudut pandang konvensional akan tetapi dilihat secara 

perspektif Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bagian substansi (inti) dalam 

skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif dan akan peneliti 

gambarkan secara umum, sebagai berikut: 

Tabel 1.5 

Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan  

A. Penegasan Judul 

B. Latar Belakang Masalah 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

                                                                            
(PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh”. Jurnal 

Manjemen Indonesia (J-MIND) Vol. 4 No. 2 (2019), 14. 



 

 

21 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang 

Relevan 

H. Sistematika Penulisan 

Bab II: Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

A. Teori yang Digunakan 

B. Pengajuan Hipotesis 

Bab III:  Metodologi Penelitian 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

C. Populasi, Sampel, dan teknik 

Pengumpulan Data 

D. Definisi Operasional Variabel 

E. Instrumen Penelitian 

F. Uji Validitas dan Reabilitas 

G. Uji Hipotesis 

Bab IV:  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Deskripsi Data 

B. Pembahasan Hasil Penelitian dan 

Analisis 

Bab V: Penutup 

A. Simpulan  

B. Rekomendasi  

Daftar Rujukan 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Otonomi Daerah 

1. Pengertian Otonomi Daerah 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonseia Otonomi 

adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
29

  Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pemerintah Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: 

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan perturan perundang-undangan”. 

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam 

suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengandalikan dan 

mengembangkan urusaannya sendiri dengan menghormati 

perturan perundangan yang berlaku.
30

 Undang-undang Nomor 

32 Tahun2004 sebagaimana telah diamandemen dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 

Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: 

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

                                                     
29 Badan Pengembangan dan Pemibinaan Bahasa, 2008. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 992. 
30 Hanif Nurcholis, 2007. Teori dan Praktik: Pemerintah dan Otonomi 

Daerah, (Jakarta: Grasindo), h. 30.  
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Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (local 

self-government) adalah kabupaten dan kota. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota 

berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas 

desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah 

tersebut menjadi daerah otonom penuh.
31

 Dari pendapat di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat 

diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk 

mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan 

urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-

masing dan mengacu kepada kepada perundangan yang 

berlaku dan mengikatnya. 

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi 

seluasluasnya  dalam arti daerah diberikan kewenangan 

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar 

yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan 

peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
32

 

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah 

diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari 

praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya 

perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.
33

 

Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai 

berikut: 

 

                                                     
31 Ibid, h. 29.  
32 HAW Widjaja, 2007. Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam 

Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: 
Raja Grafindo), h. 133.  

33 Ibid. h. 7-8.  
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a. Prinsip Otonomi Luas 

Prinsip otonomi luas adalah kepala daerah 

diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk 

menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh 

pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh 

suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di 

samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk 

menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, 

dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu 

daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri 

terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik 

masing-masing daerah. 

b. Prinsip Otonomi Nyata 

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, 

wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan 

pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi 

untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan 

karakteristik daerah masing-masing. 

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab 

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang 

bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan 

tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk 

memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.
34

 

3. Tujuan Otonomi Daerah 

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan 

perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi 

utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

                                                     
34 Rozali Abdullah, 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan 

Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta: Raja Grafindo). h. 5.  
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masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan 

menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan.
35

 tujuan peletakan kewenangan 

dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan 

kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi 

dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan 

potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada 

intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan 

pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
36

 

 

B. Belanja Pemerintah 

1. Pengertian Belanja Pemerintah 

Belanja pemerintah merupakan salah satu bentuk 

kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah dari penggunaan 

ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh 

pemerintah yang secara tidak langsung oleh masyarakat dalam 

arti seluas-luasnya.
37

 Belanja pemerintah daerah tercermin 

dari belanja daerah yang terdapat dalam anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD). 

Belanja pemerintah sama hal nya dengan pengeluaran 

pemerintah. Menurut definisi belanja pemerintah diartikan 

sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu Negara untuk 

membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam 

rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan 

kesejahteraan.
38

 Belanja pemerintah menjadi bagian penting 

                                                     
35 Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 

(Yogyakarta: Andi). h. 46.  
36 Deddy S.B & Dadang Solihin, 2004. Otonomi Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT Gramedia). h. 32.  
37 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, 

Teoritis, dan 
Empiris, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h. 174 
38 Ibid, h. 175  
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dari perekonomian makro suatu negara, karena menentukan 

kemana kondisi ekonomi negara akan dibawa. Oleh karen itu, 

belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang 

dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah dengan tujuan utama adalah untuk 

menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Klasifikasi Belanja Daerah 

Belanja menurut urusan pemerintahan yang 

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat 

dilaksankan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan 

kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan 

urusan pilihan.
39

 

Pengeluaran pemerintah Indonesia menurut menurut 

Dumairy
40

 diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pertama 

pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan untuk 

pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-

hari, kedua pengeluaran pembangunan yaitu, pengeluaran 

yang dikeluarkan yang bersifat untuk menambah modal 

masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik 

dan non fisik yang nantinya akan menimbulkan kegiatan 

ekonomi masyarakat. Dibedakan atas pengeluaran 

pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan 

proyek. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai 

program-pragram pembangunan dengan anggaran yang sudah 

disesuaikan yang sudah terealisasi. 

Secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi 

utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan, 

dan melaksanakan kebijakan stabilisasi pemerintah yang baik 

                                                     
39 Ibid, hlm. 71  
40 Dumairy, Perekonomian Indonesia, cet Kelima, Erlangga, Jakarta, 1996, 

h. 44  
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harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki 

kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi.
41

 

 

C. Dana Alokasi Umum 

1. Pengertian Dana Alokasi Umum 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum 

merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian 

dari sumber pendapatan daerah. Dana Alokasi Umum adalah 

“dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk 

pelaksanaan desentralisasi”.
42

 Dana Alokasi Umum tersebut 

dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan 

dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang 

dialokasikan untuk pemerataan keuangan daerah dalam 

membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi 

Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/ 

kota.  

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan 

kemampuan keungan antar daerah atau untuk mengurangi 

ketimpangan keuangan antar daerah melalui penerapan 

formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi 

disuatu daerah.
43

 DAU ditentukan berdasarkan besar kecilnya 

celah fiskal (fiscal gap) disuatu daerah, yang merupakan 

selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi 

daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi suatu daerah yang 

potensi fiskalnya besar 35 tetapi kebutuhan fiskalnya kecil 

maka akan memperoleh alokasi DAU yang relative kecil. Dan 

sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil 

                                                     
41 Ibid, hlm. 180  
42 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan,  h. 142 
43 Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 134 
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namun kebutuhan fiskalnya besar, maka juga kan memperoleh 

DAU yang relative besar. Maka dapat disimpulkan bahwa 

prinsip dasar menegaskan fungsi DAU sebagai faktor 

pemerataan kapasitas fiskal.  

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat 

kepada daerah yang bersifat block grant yang kewenangan 

pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya 

kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. DAU merupakan komponen terbesar 

dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis 

untuk menciptakan pemerataan dan keadilan antar suatu 

daerah. Proporsinya yang besar dan kewenangan pemanfaatan 

yang luas akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata 

bagi pelaksanaan pemerintahan disuatu daerah.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi 

Umum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 

tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh 

beberapa hal, antara lain: 

a. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah. 

b. Jumlah penduduk yang ada di daerah. 

c. Luas wilayah daerah. 

d. Pendapatan Asli Daerah. 

e. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah 

pusat setiap tahunnya. 

3. Perhitungan Dana Alokasi Umum  

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah 

sebagai berikut (Halim, 2009): 

a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari 

penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam 

APBN. 
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b. DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana 

Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.  

c. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan 

berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum 

untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan 

porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas 

merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh 

Indonesia.
44

 

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk 

pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah 

pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 

dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya 

alam. 

Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah 

daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan 

yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari 

Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan 

efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pelayanannya kepada masyarakat. Menurut UU No.33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan 

pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah 

ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. 

Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang 

                                                     
44 Bambang Prakorsa, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah, JAAI Vol, 8 No. 

2 (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2004), 104  
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terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi 

penerimaan daerah yang ada.
45

 

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan 

dalam pembagian DAU kepada daerah provinsi dan daerah 

kabupaten dan kota maka penetapan formula disrtibusi DAU 

ditetapkan oleh Dewan Petimbangan Otonomi Daerah (DPOP) 

yang anggotanya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 

Menteri Keuangan dan pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, 

Menteri lain sesuai kebutuhan, perwakilan asosiasi pemerintah 

daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD. 

 

D. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah disebut juga dengan PAD, 

menurut UU No. 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Damas, 

pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan 

pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki pemerintah daerah.
46

 

Sedangkan menurut Rudy Badrudin, pendapatan asli 

daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah, yang tujuannya untuk memberikan 

kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi.
47

 Dari berbagai pendapat teori Pendapatan Asli 

Daerah diatas bisa disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

                                                     
45 Marissa Ayu Saputri, Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah thaun 2011-2012, (Universitas Diponogoro, 2014), 24-25.  
46 Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah..., 18.   
47 Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2011), h. 99   
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Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari daerah 

itu sendiri yang berupa dana dan pemerolehannya dikelola 

oleh pemerintah daerah dan diatur oleh perundang-undangan 

untuk mewujudkan asas desentralisasi.  

Pendapatan ini sering kali dijadikan sebagai indikator 

dalam menentukan tingkat kemajuan disuatu daerah yang 

dianggap maju ialah daerah yang mempunyai pandapatan asli 

daerah yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan 

semakin besarnya pendapatan asli daerah maka tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat 

dalam hal APBD akan semakin berkurang. Meskipun begitu, 

pemerintah daerah dilarang untuk memungut biaya kepada 

masyarakat yang dapat mengakibatkan tingginya biaya 

perekonomian di daerah setempat yang akhirnya akan kurang 

mendukungnya dalam investasi/ dunia usaha. Selain itu, 

pemerintah daerah juga dilarang untuk menetapkan peraturan 

daerah yang dapat menghambat mobilitas penduduk.  

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah  

Dalam upayanya untuk memperbesar peran pemerintah 

daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk 

lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional 

pemerintahannya. Berdasarkan hal diatas, dapat dilihat 

bahwasannya pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan 

dengan belanja modal, karena adanya saling keterkaitan satu 

sama lain dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun 

dan dibuat guna melancarkan pemerintahan daerah. 26  

Dalam UU No.33 tahun 2004 pasal 6 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah disebutkan mengenai sumber Pendapatan 

Asli Daerah dengan formula sebagai berikut:   
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PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-

Lain PAD yang sah 

a. Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang 

sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyatnya.
48

 Berikut adalah teori 

yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian 

hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori tersebut 

antara lain:
49

  

1) Teori Asuransi  

Negara melindungi keselmatan jiwa harta benda 

dan hak-haknya. oleh karena itu rakyat harus 

membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena akan memperoleh jaminan 

perlindungan tersebut. 

2) Teori kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat 

didasarkan pada kepentingan (misalnya yaitu 

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang tersebut terhadap negara, 

maka semakin besar pula tinggi pajak yang harus 

dibayar. 27  

3) Teori daya pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama 

beratnya, artinya ialah pajak harus dibayar sesuai 

dengan daya pikul masing-masing orang. 

                                                     
48 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 393   
49 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 

2013), h. 3   
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a) Jenis Pajak Provinsi 

b) Jenis Pajak Kabupaten/ Kota 

Berdasakan UU No. 28 Tahun 2009, Jenis 

pajak provinsi terdiri atas:
50

 

a) Pajak Kendaraan Bermotor  

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

d) Pajak Air Permukaan  

e) Pajak Rokok  

Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas:
51

 

a) Pajak Hotel  

b) Pajak Restoran  

c) Pajak Hiburan  

d) Pajak Reklame  

e) Pajak Penerangan Jalan  

f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan  

g) Pajak Parkir  

h) Pajak Air Tanah  

i) Pajak Sarang Burung Walet  

j) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan Dan  

k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.  

Jenis pajak Kabupaten/ Kota tidak bersifat 

limitatif, artinya Kabupaten/ Kota diberi peluang 

untuk menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit 

                                                     
50 Irwanasyah Lubis, Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis 

dengan Pelaksanaan Hukum, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 92   
51 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2010), hal. 119-128   
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dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan 

sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan 

memperhatikan criteria yang diterapkan dalam UU 

tersebut.  

Kriteria dimaksud adalah:
52

 

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi  

2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah 

Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan 

mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta 

hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan . 

3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. 

4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi 

dan/atau objek pajak Pusat. 

5) Potensinya memadai. 

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative. 

7)  Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan 

masyarakat . 

8) Menjaga kelestarian lingkungan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan 

pajak daerah haruslah dengan memperhatikan kriteria-

kriteria yang sudah dimaksudkan tersebut. Karena dalam 

pemungutan pajak tidak boleh ada yang dirugikan. 

b. Retribusi Daerah  

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli 

daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang 

pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi 

daerah. Menurut Undang-undang 28 Tahun 2009, 

                                                     
52 Machfud Sidik, “Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam 

Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”, Paper, LAN: Bandung 
dalam http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_280.pdf 

diakses pada tanggal 20 Oktober 2020   
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retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
53

 

Tarif retribusi fleksibel sesuai dengan tujuan 

retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan 

atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. 

Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik 

didaerahnya. 

Semakin kecil tarif retribusi itu dianut asas 

manfaat (benefit principles). Dalam asas ini biasanya 

pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima 

oleh si penerima manfaat. Namun yang menjadi 

persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar 

manfaat yang diterima oleh orang yang membayar 

retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan 

yang harus dibayarnya.  

Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui 

beberapa langkah, yaitu:  

1. Diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur 

besarnya. 

2. Diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan 

harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan 

mengadakan survei tentang kesediaan membayar. 

Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk 

mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar 

kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar 

pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan 

yang jelas anatara tariff retribusi dengan pelayanan atau 

                                                     
53 Okta Sigit Utomo, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di DPPKAD Wilayah 

karisidenan Surakarta)”, Naskah Publikasi, Universitas Muhamdiyah: Surakarta, 
2013, dalam http://eprints.ums.ac.id/23846/1/halaman_depan.pdf, diakses pada 

tanggal 20 Oktober 2020   
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jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi 

daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu: 

1) Retribusi jasa umum  

2) Retribusi jasa usaha  

3) Retribusi perizinan tertentu  

Retribusi daerah yang pertama ialah Jasa umum 

merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang 

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah kepada 

masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. 

Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi 

yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah.  

Kedua ialah Retribusi Jasa Usaha, jenis-jenisnya yaitu:  

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  

2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan  

3) Retribusi Terminal   

4) Retribusi Tempat Khusus Parkir  

5) Retribusi Tempat Penitipan anak  

6) Retribusi Tempat Penginapan  

7) Retribusi Penyedotan Kakus  

8) Retribusi Rumah Potong Hewan  

9) Retribusi Pendaratan Kapal  

10)  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  

11)  Retribusi Penyeberangan diatas Air  

12)  Retribusi Pengolahan Limbah Cair  

13)  Retribusi Penjualan Produksi Perizinan Tertentu.  
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Objeknya jasa usaha antara lain penyewaan aset 

yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, 

penyedian tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, 

tempat pencucian mobil dan penjualan bibit. Subjeknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa 

ini. Tarif retribusi ini ditetapkan oleh daerah sehingga 

dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan 

yang dapat dianggap memadai. Jika jasa yang 

bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.  

Ketiga adalah Retribusi Perizinan Tertentu, jenis-

jenisnya adalah:  

1) Retribusi Pembentukan Penggunaan Tanah  

2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  

3) Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol  

4) Retribusi Izin Gangguan  

5) Retribusi Izin Trayek  

6) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 

merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika 

pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba 

tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber 

pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu:
54

 

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan 

Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) . 

2) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan 

Milik Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN)  

                                                     
54 Ahmad Yani, Hubungan keuangan..., hal. 73-74   
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3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan 

milik swasta atau kelompok usaha masyarakat  

d. Lain-lain PAD yang sah  

Lain-lain PAD yang sah bertujuan untuk memberikan 

peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain 

dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan 

dana darurat”.
55

 Dalam rangka melaksanakan wewenang 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang 

Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk 

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam 

jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan 

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi 

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan.  

Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas:
56

 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan  

2) Jasa giro  

3) Pendapatan bunga  

4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah  

5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan 

barang atau jasa oleh daerah  

6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing  
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Artikel, Universitas Pandaran: Semarang, 2015, dalam 
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7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan  

8) Pendapatan denda pajak  

9) Pendapatan denda kontribusi  

10) Pendapatan hasil eksekusi dan jaminan  

11) Pendapatan dari pengembalian  

12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum  

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan dan  

14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan  

 

E. Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam dibangun atas dasar islam, sebgai 

derivasi dari islam.
57

 Munculnya ekonomi islam sejak agama 

islam dilahirkan. Ekonomi islam lahir bukanlah sebagai suatu 

disiplin ilmu melainkan bagian integral agama islam. Sebagai 

ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk 

terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi.
58

  

Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran 

ekonomi islam secara parsial, misalnya peran negara dalam 

ekonomi islam, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-

lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem 

ekonomi islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan 

abad ke-20. 

Berbagai ahli ekonomi Muslim mendefinisikan 

ekonomi islam dengan beragam pengertian. Untuk 

memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut adalah 
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pengertian ekonomi islam menurut beberapa ahli.
59

 

a. Hazzanuzaman (1984) dan Metwally (1995) 

Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang 

diturunkan dari ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Segala bentuk 

pemikiran praktik ekonomi yang tidak bersumber dari Al-

Qur’an dan Sunnahtidak dapat dipandang sebagai ekonomi 

islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang 

belum dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, digunakan 

metode fikih untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut 

bersesuaian dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah ataukah tidak. 

Dalam hal ini ekonomi islam dipandang lebih bersifat 

normatif ketika perkembangan ekonomi islam belum didukung 

oleh praktik. Ekonomi islam dianggap tidak memiliki 

kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam 

memecahkan ekonomi empiris dipandang bukan sebagai 

kelemahan ekonomi islam, melainkan kegagalan ekonomi dlam 

menafsirkan Al-Qur’an dalam menafsirkan Al-Qur’an dan 

Sunnah. 

b. Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994) 

Ekonomi islam merupakan refresentasi prilaku ekonomi 

umat muslim untuk melaksanakan ajaran islam secara 

menyeluruh.dalam hal ini ekonomi islam tidak lain merupakan 

penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat islam 

yang bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi 

setidaknya dilakukan daalam tiga aspek, yaitu normal, nilai-

nilai dasar islam, batasan ekonomi dan status hukum, aplikasi 

dan analisis sejarah. 

c. Mannan (1993), Ahmad (1992) dan Khan (1994) 

Ekonomi islam merupakan implementasi sistem etika 

islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk 

pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi 

islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi huku terhadap 

fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada 
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pentingnya spirit islam dalam setiap aktivitas ekonomi. 

Perbedaan pandangan muncul dalm mengidentifikasi spirit 

dasar islam yang terkait dengan ekonomi, spirit inilah yang 

kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

ekonomi islambukan hanya merupakan praktik kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas kaum 

muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan prilaku 

ekonomi yang didasarkan pada ajaran islam. Ia mencakup cara 

memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan 

mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan 

ekonomi.
60

    

Dalam pondasi ekonomi islam, pemerintah memiliki 

peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek 

yang luas yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara 

keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar islami. 

Tujuan ekonomi islam adalah mencapai falah yang 

direalisasikan melalui optimalisasi maslahah bagi seluruh 

masyarakat. 

Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh 

pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah 

satunya tanggung jawab terhadap perekonomian.Tugas 

pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor 

utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek 

produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau 

diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan. 

Berdasarkan uaraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri dalam islam adalah untuk 

menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan 

tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam. 
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2. Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Islam 

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu 

mikroekonomi dan makroekonomi.Makroekonomi atau 

ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara 

keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang 

mempengaruhi banyak rumah tangga (house hold), 

perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro digunakan untuk 

menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target 

kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, 

tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang 

berkesinambungan.
61

 

Adapun ekonomi mikro atau mikroekonomi merupakan 

ilmu yang menangani prilaku satuan-satuan ekonomi 

individual termasuk di dalamnya ada pengambilan keputusan 

dalam rangka mengatasi permasalahan alokasi akibat 

kelangkaan sumber daya. 

Dalam ilmu ekonomi modern dikenal prinsip ekonomi 

yang sekaligus merupakan falsafah kehidupan ekonomi yang 

menjadi keyakinan.Prinsip ekonomi merupakan pedoman 

untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya 

terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil 

yang maksimal. 

Dalam aplikasinya prinsip ini hanya menghasilkan pola 

pikir untung dan rugi yang menghilangkan aspek nilai ketika 

hal tersebut dianggap menguntungkan.Oleh karena itu 

ekonomi modern diarahkan utuk menjadikan para pelaku 

ekonomi (homo economicus) yang selalu berorientasi pada 

kepuasan dan keuntungan material.Kemudian timbulah 

masalah ekonomi yang disebabkan oleh adanya kelangkaan 

(scarcity).
62

 

Berbeda dengan ekonomi konvensional, seorang 

muslim mempunyai  tujuan  hidup  untuk  mewujudkan   
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maslahah  dalam  meraih falah (falah diartikan sebagai 

kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan). 

Falah inilah yang selanjutnya menjadi tujuan akhir prilaku 

ekonomi muslim baik dari aspek dunia maupun aspek akhirat, 

baik dari aspek material maupun aspek spiritual. Sehingga 

kepuasan bukanlah menjadi segala-galanya dalam ekonomi, 

melainkan kepuasan akandiperoleh dari prilaku ekonomi 

muslim ketika terciptanya maslahah dan secara otomatis akan 

mencapai  falah.  

Ketika kebutuhan hidup yang seimbang dapat terpenuhi 

maka akan melahirkan apa yang disebut maslahah, yang 

diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material 

maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan 

manusia. Menurut As-Shathibi Maslahah terdiri dari 5 hal, 

yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual („aql), keluarga 

dan keturunan (nasl), dan material (wealth).
63

 

3. Pendapatan/Penerimaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Sebagai salah satu ajaran hidup yang lengkap, Islam 

memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk 

ekonomi.Oleh karena itu tujuan diturunkannya syari’at Islam 

adalah mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik di 

dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan 

tersebut, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin 

kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi 

kepentingan publik. 

Nurul Huda menjelaskan, di dalam konsep islam 

pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab 

pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk 

mnyediakan, memelihara, dan mengoperasikan public utilities 

(fasilitas publik) dalam menjamin terpenuhinya fasilitas 

sosial.
64
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Menurut pemikiran Islam, pemerintah merupakan 

lembaga formal yang memberikan dan mewujudkan 

pelayanan terbaik untuk rakyat.Pemerintah mempunyai 

kewajiban yang harus dilakukan untuk kesejahteraan 

rakyatnya.Di dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut, 

pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang dapat digunakan 

untuk mengatur pemerintahaannya. Tujuan kebijakan fiskal 

dalam islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan 

pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung 

dalam aturan islam yaitu menetapkan pada tempat yang tinggi 

akan terwujudnya persamaan dan demokrasi.
65

 

Pada masa islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya 

untuk melakukan pembangunan Adapun sumber-sumber 

pembiayaan negara pada zaman Rasullallah SAW, sebagai 

berikut: 

a. Zakat 

Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi 

yang islami adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan 

untuk mustahik zakat yang meliputi delapan golongan, 

sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah (9):60.
66

 

                     

                   

                    

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang 

dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) 

hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 
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berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang 

dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah 

maha mengetahui, maha bijaksana. 

Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak 

diperbolehkan untuk menarik laba atau modal 

pembangunan. Zakat sebagai sumber penerimaan utama 

memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang 

wajib.Selain itu objek zakat dalam dunia modern saat ini 

bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat 

profesi selain zakat pertanian dan pertenakan, zakat 

perusahaan dan sebagainya. Ajaran islam dengan rinci 

telah menentukan syarat, kategori harta yang harus 

dikeluarkan zakatnya lengkap dengan tarifnya. Pemerintah 

dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan 

berpegang pada nas umum yang ada dan pemahaman 

terhadap realita yang modern.
67

 

a. Kharaj 

Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan 

negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki 

rakyat. Pada era awal islam kharaj sebagai paja tanah yang 

dipungut dari non-Muslim ketika khaybar ditaklukan. 

Kharaj adalah pajak terhadap tanah, apabila 

dikonversi ke Indonesia, ia dikenal sebagai Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Perbedaan anatara sistem kharaj dan PBB 

adalah kharaj ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan 

produktivitas dari tanah (land productivity), dan bukan 

berdasarkan zona seperti aturan sistem PBB (zona 

strategi).Besarnya kharaj ditentukan oleh tiga karateristik 

yaitu tanah atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, 

dan jenis irigasi.
68
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b. Khums 

Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima 

bagian rampasan perang. Khums juga perupakan suatu 

sistem pajak yang proporsional, karena ia adalah persentase 

tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentatara 

islam sebagai ghanimah setelah memenangkan peperangan. 

Persentase tertentu dari pendapatan sumber daya alam, 

barang tambang, minyak bumi dan barang-barang tambang 

lainnya juga dikategorikan khumus.
69

 

c. Ghonimah  

Ghonimah merupakan pendapatan negara yang 

didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. 

Distribusi hasil ghonimah secara khusus di atur dalam QS 

Al-Anfal ayat 41:
70

 

                       

                       

                           

          

Artinya: “Dan ketahuilah sesungghnya segala yang 

kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima 

untu Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin 

dan Ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah 

dan kepada apa yang Kami Turunkan kepada hamba Kami 

(Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya 

dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas Segala sesuatu. 
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Ayat di atas menerangkan bahwa sebagian 

ghanimah harus dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, 

seperti untuk membantu fakir miskin, anak- anak yatim 

piatu, dan musafir.
71

 

d. Fay’ 

Fay’ merupakan sumber penerimaan bagi negara 

islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana 

disebutkan dalam QS Al- Hasyr (59): 7:
72

 

                       

                    

                       

                       

Artinya: “Dan apa saja dari harta rampasan (fay‟) 

yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya (dari harta 

benda mereka), maka untuk mendapatkan itu kamu tidak 

mengerahkan seekor kudapun dan tidak pula seekor unta 

pun, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya 

terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan, Allah 

maha kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan 

(fay‟) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang 

berasal dari penduduk kota- kota, maka adalah untuk 

Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang 

miskin, dab orang-orang yang ada dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu… 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pengguanaan fay’ di 

atur oleh Rasullullah, yaitu sebagai harta negara yang 
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dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat umum, sperti fungsi kelima dari 

ghanimah.Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu 

pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, tergantung 

kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan 

lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya.
73

 

e. Jizyah  

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan 

kaum nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial 

ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan 

yang yang mereka terima dari negara islam. Jizyah 

dipungut dari orang-orang nonmuslim selama mereka tetap 

pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah 

memeluk agama islam, maka kewajiban membayar jizyah 

tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika ornag kafir yang 

bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya 

karena kefakiran atau kemiskinannya. Kewajiban 

membayar jizyah tersebut di atur dalam QS At-

Taubah
74

(9):29 sebagai berikut:
75

 

                  

                    

                   

     

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang 

tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan 

Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan 
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agama yang benar ( agama Allah), (yaitu orang- orang) 

yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar 

jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 

tunduk.76
 

f. Usyr  

Menurut ulama fiqih, Usyr memiliki dua makna, 

yaitu 10 persen dari lahan pertanian yang disirami dengan 

air hujan dan 10 persen diambil dari pedagang-pedagang 

kafir yang memasuki wilayah islam dengan membawa 

barang dagangan.
77Usyr dibebankan atas volume 

perdagangan. Semakin besar volume perdagangan, semakin 

besar pula usyr yang harus dibayarkan. Besarnya tarif usyr 

dipengaruhi oleh: 

1) Tarif yang dipungut oleh partner dagang. 

2) Kemampuan bayar (minimal volume perdagangan 

200 dirham) 

3) Besarnya jasa yang diberikan pemerintah.
78

 

Dari beberapa sumber pendapatan atau penerimaan 

negara dalam masa kepemimpinan Rasulullah SAW yang 

masih diterapkan di Indonesia adalah zakat. Pelaksanaan 

pengumpulan dana zakat di Indonesia merupakan kegiatan 

masyarakat yang ingin membersihkan hartanya meskipun 

telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat. Demikian pula masalah wakaf 

yang merupakan salah satu instrumen ekonomi islam yang 

ternyata belum masak dalam kebijakan fiskal.
79

 Meskipun 

zakat tidak sepenuhnya diberdayakan di Indonesia dan 

bukan merupakan sumber pendapatan negara, akan tetapi 
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Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 266.  
78 Ibid, 263. 
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penetapan zakat melalui lembaga swasta sudah membantu 

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian 

juga dengan peran dan fungsi wakaf belum masuk dalam 

kebijakan fiskal, namun wakaf pun telah banyak membantu 

pemerintah dalam perputaran ekonomi di Indonesia. 

4. Belanja Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Negara sesungguhnya sangat berkewajiban 

untuk mensejahterakan rakyatnya. Apabila ada rakyat 

yang menganggur atau miskin atau terluntalunta tanpa 

keluarga dan sanak famili, maka Negara wajib 

membantu dan menyelamatkan mereka dengan 

pengeluaran pemerintah, baik dalam bentuk 

pemberdayaan maupun dalam bentuk santunan.
80

 

Dalam perspektif teori ekonomi konvensional, 

kebijakan fiskal dibuat karena terjadinya kegagalan 

mekanisme pasar (market failure). Kegagalan 

mekanisme pasar yang terus terjadi akan menimbulkan 

distorsi atau gangguan dalam hal penawaran dan 

permintaan yang kemudian dapat mengganggu 

keseimbangan dari permintaan agregatif (AS) dan 

penawaran agregatif (AD) pada perekonomian 

tersebut.
81

 

Kebijakan fiskal sudah dipraktekkan sejak awal 

terbentuknya masyarakat Muslim yakni sejak zaman 

Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian 

dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1332-

1406 M) misalnya berpandangan bahwa dalam satu 

kondisi untuk menyeimbangkan ekonomi pemerintah 

perlu mengecilkan pajak dan meningkatkan 
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Persada, 2007), h. 235. 
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pengeluaran pemerintah, karena pemerintah 

diilustrasikan oleh Ibn Khaldun sebagai pasar terbesar. 

Jauh sebelum Ibn Khaldun, Abu Yusuf (731-798 M), 

sebagaimana dikutip Adiwarman A. Karim, telah 

menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi 

dalam kitabnya al- Kharaj, yang menjelaskan 

tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan rakyatnya.
82

 Adapun tujuan pembelanjaan 

dalam pemerintah Islam adalah: 

a. Belanja demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. 

b. Belanja sebagai alat redistribusi kekayaan. 

c. Belanja yang mengarah pada semakin bertambahnya 

permintaan efektif. 

d. Belanja yang berkaitan dengan investasi dan produksi. 

e. Belanja yang bertujuan menekan tingkat inflasi 

dengan kebijakan intervensi pasar. 

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi 

Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.  

b. Belanjaa umum yang dapat dilakukan pemerintah 

apabila sumber dananya tersedia. 

c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang 

disepakati oleh masyarakat berikut sistem 

pendanaannya.
83

 

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam 

berpegang pada terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan 

primer (basic needs) tiap-tiap individu, kebutuhan sekunder 

(al hajjat, al kamaliyyah), sesuai kadar kemampuannya. 

                                                     
82 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, 

(Jakarta : Gema Insani 

Press, 2001), h. 25. 
83 Mustafa Edwin Nasution, Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.223-225. 



 

 

53 

Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Kebutuhan 

pokok dalam syariat islam dibagi menjadi dua. Pertama, 

kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara 

menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, dan 

papan. Kedua, kebutuhan- kebutuhan pokok bagi rakyat 

secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini adalah 

keamanan, kesehatan, dan pendidikan. 

Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan 

untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. 

Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-

kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan rakyat harus 

secara merata didistribusikan kepada rakyat. 

Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan 

kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu 

infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu 

karateristik struktur perekonomian sehingga secara tidak 

langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi 

yang adil. Hal ini dijelaskan dalam suarat Al-Hasr ayat 7:
84

 

                       

                    

                        

                      

Artinya:“Apa saja harta rampasan Fa‟i yang 

diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari 

penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, 

Kerabat Rasul, Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan 

orang-orang yang sedang dalam perjalanan, supaya harta 

                                                     
84 Departemen Agama, Op.it, 546.  
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itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja 

diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka 

terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa penggunaan fai’ 

diatur oelh Rasullullah, yaitu sebagai harta rampasan 

negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat umum. Alokasi pembagiannya berbeda-

beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang  

lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing 

kepala negara dan lembaga yang dipimpinnya. Sudah 

menjadi kewajiban dan wewenang negara berlaku bijak dan 

adil dalam mendistribusikan harta terkait kebijakan 

pengeluaran pemerintah dan pengendalian anggaran yang 

efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam 

kebijakan pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran 

agama islam di pandu oleh kaidah-kaidah syariah. 

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-

kaidah umum yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Al-

Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. 

Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah: 

a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor 

maslahah. 

b. Menghindari mashaqqah (kesulitan) dan mudharrat 

harus didahulukan ketimbang melakukan 

pembenahan. 

c. Kaidah al-ghiurm bi al-gunmy, yaitu kaidah yang 

menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus 

siap menanggung beban. 

d. Kaidah ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib. 

Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal 

yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh 

faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka 

menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib 
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hukumnya”. 

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi 

islam dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. 

b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila 

sumber dananya tersedia. 

c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang 

disepakati oleh masyarakat berikut sistem 

pendanaannya. 

Adapun kaidah islam yang berkaitan dengan belanja umum 

pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di 

atas.
85

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

dinyatakan dalam bentuk kalimat peryataan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru dan didasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik.
86

 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan 

hubungan antara dua variabel atau lebih.
87

 

                                                     
85 Muhammad Fauzan, Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di 

Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab, (Jurnal: Human Falah, Vol.4 No.1 Januari –Juni 

2017), 55.  
86  Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Mixed Method) 

(Bandung: Alfabeth, 2017), 99. 
87 Ibid., 106. 
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1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja 

Daerah 

Menurut teori keagenan, hubungan kontraktual 

antara agen (pemerintah daerah) dan principal 

(masyarakat) dalam konteks Dana Alokasi Umum dapat 

dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah 

memberikan pelayanan publik yang baik kepada 

masyarakat melalui alokasi Belanja Daerah. Dana 

Alokasi Umum merupakan salah satu sumber 

pembiayaan untuk Belanja Daerah guna pengadaan 

sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan 

publik yang baik dari pemerintah daerah kepada 

masyarakat. Adanya pengaruh yang besar dari Dana 

Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran Belanja 

Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih 

memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari 

pemerintah pusat dalam mengalokasikan Belanja Daerah. 

Semakin besar pendapatan Dana Alokasi Umum dari 

provinsi maka semakin besar pula Belanja Daerahnya. 

Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

disebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan 

pemerintah daerah, pemeritah pusat akan mentransfer 

Dana Alokasi Umum yang terdiri atas Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang 

terdiri dari pajak dan sumber daya alam. 

Pendapatan daerah yang berupa Dana Alokasi 

Umum menuntut daerah membangun dan 

mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan 

kekayaan yang proporsional dan profesional serta 

membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah 

satunya pengalokasian anggaran pada sektor Belanja 

Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, Efda Kristinawati 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 

dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja 
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Daerah di Jawa Timur”. Hasil penelitian secara parsial 

Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran Belanja Daerah. 

Selain itu hasil penelitian yang sejalan dilakukan 

oleh Maryam Nur Fajrina, dan Leny Suzan yang berjudul 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah. Hasil 

penelitian ini menujukkan bahwa Dana Alokasi Umum 

berpengaruh signifikan secara positif terhadap terhadap 

Belanja Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Askam 

Tuasikal yang berjudul pengaruh DAU, DAK, PAD dan 

PDRB terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil Penelitian ini DAU 

dan DAK berpengaruh berpengaruh positif terhadap 

Belanja Daerah.
88

 Berdasarkan penelitian terdahulu 

tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

a. H01: Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dalam 

jangka pendek dan panjang terhadap Belanja Daerah 

Pemerintah  Provinsi Lampung tahun 2005-2020. 

b. H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh dalam jangka 

pendek dan panjang  terhadap Belanja Daerah 

Pemerintah  Provinsi Lampung tahun 2005-2020. 

2. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah  

Bila dihubungkan dengan teori keagenan, 

hubungan kontraktual antara agen (Pemerintah Daerah) 

dan principal (masyarakat) dalam konteks PAD dapat 

dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah 

daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

alokasi Belanja Daerah, yaitu dengan meyediakan sarana 

dan prasaran yang memadai yang dibiayai dari Belanja 

                                                     
88 Maryam Nur Fajrina, Leny Suzan,Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Daerah, (Vol.2 No.3 Desember 2015),  45.  
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Daerah yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan 

Belanja Daerah itu sendiri sumber pembiayaannya 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah 

(agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (principal) 

karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya 

kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan 

sumber pendapatan lainnya. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD 

meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah 

akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan 

berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah 

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kaitan PAD 

dengan pengalokasian anggaran Belanja Daerah yaitu 

sumber pembiayaan untuk anggaran pembangunan.PAD 

didapatkan dari iuran langsung masyarakat, seperti pajak, 

retribusi daerah, dan lain sebagainya.
89

 Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Desak Gede Yudi Atika Sari yang 

berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

AsliDaerah,Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota Se-Bali”. Hasil dari penelitian ini yaitu 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap 

alokasi Belanja Daerah. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu 

dalam menentukan Belanja Daerah.Setiap penyusunan 

APBD, alokasi Belanja Daerah harus disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD 

yangditerima. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

a. H02: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dalam 

jangka pendek dan panjang  terhadap Belanja Daerah 

                                                     
89 Winda Putri Lestari, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Jurnal Ilmu daan 

Riset Akuntansi, Vol 6 No,6 Juni 2017. 5. 
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Pemerintah  Provinsi Lampung tahun 2005-2020. 

b. H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dalam 

jangka pendek dan panjang  terhadap Belanja Daerah 

Pemerintah  Provinsi Lampung tahun 2005-2020. 

3. Flypaper Effect  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maimunah 

mengatakan babhwa Flypaper Effect sebagai suaru kondisi 

yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih 

banyak dengan menggunakan dana transfer yang diproksikan 

pada DAU dari pada menggunakan dana sendiri yang 

diproksikan oada PAD. Sedangkan menurut tumbull dalam 

kuncoro menjelaskan bahwa fenomena flypaper effect 

membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan 

meningkatkan belanja daerah lebih besar dari pada 

penerimaan itu sendiri.
90

 Berdasarkan pada hal tersebut maka 

penulis menarik hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Pemerintah Provinsi Lampung mengalami fenomena 

Flypaper Effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
90 Elisabeth, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi umum, Dana 
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Flypaper Effect Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, (Unsata, 

Yogyakarta). 33.  
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G. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan telaah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, penelitian ini akan menjelaskan Kerangka 

berfikir yang merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Gambar 2.1 Kerangka 

Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2.1 dapat diketahui bahwa DAU dan PAD 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu 

apabila terjadi Flypaper Effect apabila DAU lebih dominan 

dalam berpengaruh terhadap Belanja daerah daripada PAD. 
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