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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Dana Alokasi Umum 

2.1.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum 

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

Menurut Awaniz (2011: 19), Dana alokasi umum merupakan jenis transfer 

dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran 

tertentu.   

Mudrajad Kuncoro (2014:63) DAU merupakan block grant yang di berikan 

kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan Antara 

kapasitas dan kebutuhan kapasitas fiskalnya, dan di distribusikan dengan 

formulasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum 

mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih 

banyak dari pada daerah kaya. 

Menurut Baldric Siregar (2015:144) Dana Alokasi Umum merupakan dana 

yang ditujukan untuk memeratakan kemampuan keuangan daerah secara 

horizontal.  
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Menurut Halim (2016: 127) menjelaskan bahwa Dana alokasi umum adalah 

transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah mempunyai 

keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masing-masing daerah.  

Pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar 

diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan 

pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan 

prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana 

Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang bersifat block grant 

dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah, sehingga pemerintah daerah 

mempunyai keleluasaan dalam penggunaannya sesuai kebutuhan dan aspirasi 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

2.1.1.2 Tujuan Dana Alokasi Umum 

Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat 

memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (block grant) kepada pemerintah 

daerah, yaitu:  

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geographical equity);  

2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability);  
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3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah 

cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada 

masyarakat yang berpenghasilan rendah;  

4. Untuk meningkatkan penerimaan (acceptability) pajak daerah. Pemerintah 

pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi 

jumlah pajak daerah. 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2014:63), tujuan penting alokasi DAU adalah 

dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan antara pemda di Indonesia. 

Sedangkan menurut Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan 

dibentuknya DAU adalah Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam 

kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-

masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam 

negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.  

2.1.1.3 Formulasi Dana Alokasi Umum 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan proporsi DAU antara provinsi 

dengan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan Antara bobot urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang 

ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Perhitungan DAU secara nasional di 

tetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Besaran 
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alokasi DAU per daerah dapat dihitung menggunakan rumus/formulasi sebagai 

berikut:  

 

 

Keterangan: 

DAU / Dana Alokasi Umum 

AD / Alokasi Dasar = Dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil 

Daerah 

CF / Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal + Kapasitas Fiskal 

Kebutuhan Fiskal = Diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, 

luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk 

Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Kapasitas Fiskal = Diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.   

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah 

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

DAU = AD + CF 
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Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi 

asli daerah. 

Menurut Djaenuri (2012:88), Pendapatan asli daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Menurut Mardiasmo (2012), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Menurut Baldric Siregar (2015:31) Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan yang diperoleh pemerintah daerahyang berasal dari sumber-sumber 

pendapatan daerah yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. 

Sedangkan menurut Damas Dwi Anggoro (2017:18) Pendapatan Asli 

Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari 

kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah daerah 
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diharapkan dapat membangun infrastuktur ekonomi di daerahnya agar dapat 

meningkatkan pendapatannya 

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) bersumber dari: 

1. Pajak Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah 

dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 10, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah 

terdiri dari Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, dan Pajak Rokok) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan).  

2. Retribusi Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah 

dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64, Retribusi Daerah yang selanjutnya 
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disebut 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.  

a. Retribusi Jasa Umum  

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

b. Retribusi Jasa Usaha  

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  

c. Retribusi Perizinan Tertentu  

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu oleh 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan.  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan  

Abdul Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan bahwa Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah 
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yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis 

pendapatan unu diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:  

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN. 

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

4. Lain - lain PAD yang Sah  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 Ayat 2, 

Lain-lain PAD yang Sah meliputi: 

a. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;  

b. Jasa giro;  

c. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan  

e. Komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. 

2.1.2.3 Upaya/Cara Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  

Banyak cara yang diungkapkan dalam literatur untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan 

potensialnya. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Carunia (2017), 

secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Adapun salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu 
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menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati 

potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian 

sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. 

2.1.3 Belanja Daerah 

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah 

Menurut PSAP No.2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja daerah adalah semua pengeluaran 

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 

menyebutkan bahwa belanja daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah 

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa 

belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20 Tentang 

Pengelolaan Keungan Daerah menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua 

pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk mengurangi ekuitas dana 
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lancer, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak 

diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. 

Sedangkan menurut IASC Framework dalam Kurniawan (2016) 

menyebutkan bahwa biaya atau belanja daerah merpakan penurunan dalam 

manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi 

aset atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain 

yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. 

Menurut Baldric Siregar (2015:31) belanja daerah adalah semua 

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran 

lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belanja 

daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat 

ekonomi yang diakui sebagai pengurang dalam nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. Apabila anggaran yang digunakan 

untuk memenuhi belanja daerah lebih banyak menggunakan dana transferr dari 

pemerintah pusat dari pada pendapatan asli daerahnya sendiri hal ini dapat 

menimbulkan suatu kondisi yang dalam istilah akuntansi disebut flypaper effect. 

Menurut Ahmad Burhanuddin (2012:4) Flypaper Effect adalah suatu 

fenomena pada suatu kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja 

daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau spesifiknya pada transfer 

tidak bersyarat atau unconditional grants dari pada pendapatan asli dari 

daerahnya. Fenomena flypaper effect juga membawa implikasi bahwa dana 
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transfer (DAU) dapat meningkatkan belanja pemerintah daerah akan lebih besar 

daripada penerimaan transfer itu sendiri. 

Menurut Melo (2002) dalam Purbarini dan Masdjojo (2015) menyatakan 

bahwa Flypaper effect terjadi apabila:  

1. Pengaruh atau nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari 

pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan.  

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap 

Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi Flypaper 

effect.  

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah 

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan dibagi 

menjadi:  

1. Belanja Operasi.  

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja 

Operasi meliputi:  

a. Belanja pegawai,  

b. Belanja barang,  

c. Bunga,  

d. Subsidi,  

e. Hibah,  

f. Bantuan sosial.  
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2. Belanja Modal.  

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset 

tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai 

aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:  

a. Belanja modal tanah,  

b. Belanja modal peralatan dan mesin,  

c. Belanja modal gedung dan bangunan,  

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,  

e. Belanja modal aset tetap lainnya,  

f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)  

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.  

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran 

untuk kegiatan yang sifatnya tida biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga 

lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan 

pemerintah pusat/daerah.  

4. Belanja Transfer.  

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan 

yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran 

dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana 

bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.  
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Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya 

perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang perubahan kedua, belanja daerah dikelompokkan menjadi:  

1. Belanja Langsung.  

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari 

belanja:  

a. Belanja pegawai,  

b. Belanja barang dan jasa,  

c. Belanja modal.  

2. Belanja Tidak Langsung.  

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok 

belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:   

a. Belanja pegawai,  

b. Belanja bunga,  

c. Belanja subsidi,  

d. Belanja hibah,  

e. Belanja bantuan sosial,  
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f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. 

2.1.3.3 Model Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Gambar 2.1 

Model APBD 

Menurut Badan Kebijakan Fiskal proporsi DAU yang digunakan untuk 

memenuhi belanja daerah adalah 50% untuk belanja operasi, 25% untuk belanja 

modal, 15% untuk belanja lain-lain dan 10% belanja transfer. Sedangkan untuk 

PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah digunakan untuk memenuhi belanja 

daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua 

menyebutkan bahwa belanja daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah 

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk memenuhi hal 
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itu pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya 

ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yan 

Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

seharusnya menjadi sumber pokok penerimaan Pemerintah Daerah untuk 

digunakan guna memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Santi Rahma Dewi (2017), Rihfenti Ernayani (2017) dan 

Nurhayati dan Diana Septiana (2018) yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. 

Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka akan semakin kecil ketergantungan 

terhadap Pemerintah Pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud dengan baik. 

Selain dari itu, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukan 

tingkat kemandirian suatu daerah, sehingga akan diperoleh suatu kemungkinan 

bahwa Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhannya tidak akan terlalu 

bergantung kepada Pemerintah Pusat. 

Sumber lain pendapatan Pemerintah Daerah adalah dana transfer dari 

Pemerintah Pusat, dimana salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). 
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Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adapun tujuan Pemerintah 

Pusat memberikan dana transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) ini untuk 

mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan daerah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Santi Rahma Dewi (2017), Rihfenti Ernayani 

(2017) dan Nurhayati dan Diana Septiana (2018) yang menunjukkan hasil bahwa 

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja 

Daerah. 

Terdapat masalah utama yang terjadi di Pemerintah Daerah yaitu masih 

besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari 

Pemerintah Pusat terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menunjang 

kecukupan pembiayaan karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di terima suatu 

daerah berkaitan erat dengan respon Pemerintah Daerah dalam memenuhi 

pembiayaan daerahnya. Apabila respon Pemerintah Daerah terhadap Belanja 

Daerah lebih banyak menggunakan dana transfer khususnya Dana Alokasi Umum 

(DAU) dari pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka terjadilah Flypaper Effect. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santi Rahma Dewi (2017) dan Rihfenti 
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Ernayani (2017) yang menunjukkan terjadinya flypaper effect pada 

Kabupaten/Kota di Indonesia serta Nur Isna Inayati (2017) yang melakukan 

penelitian pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera juga menunjukkan terjadinya 

fenomena flypaper effect. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah 

tidak berjalan dengan baik karena masih tingginya ketergantungan Pemerintah 

Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat terutama pada Dana Alokasi 

Umum (DAU). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum yang diterima suatu daerah berkaitan erat 

dengan respon pemerintah daerah dalam menanggapi penggunaan dana untuk 

belanja daerahnya. Apabila respon pemerintah terhadap belanja daerah lebih 

banyak menggunakan Dana Alokasi Umum dari pada menggunakan Pendapatan 

Asli Daerah maka terjadilah Flypaper Effect. Berikut gambar kerangka pemikiran 

beserta indikator setiap variabel:  

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 


