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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Dana Alokasi Umum 

2.1.1.1 Pengertian Dana Alokasi Umum 

 

 Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum 

merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 pasal 

1 ayat 23 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 

1 ayat 11 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 Dana Alokasi Umum adalah dana yang digunakan untuk semua penerimaan 

dana yang tidak ditujukan untuk pendanaan khusus, dengan kata lain seluruh 
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anggaran yang tidak dibiayai oleh dana lain akan secara otomatis dibiayai oleh dana 

alokasi ini (Arinta, 1990). 

 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Penerimaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan unuk tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar-Daerah yang akan digunakan untuk membiayai 

kebutuhan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim, 

2004). 

 Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum 

adalah dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan untuk 

tujuan pemerataan keuangan antar-Daerah dan untuk membiayai kebutuhan 

pengeluaran keuangan dalam rangka Desentralisasi Fiskal. Dengan kata lain 

pengalokasian Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk Daerah yang kapasitas 

fiskalnya rendah, sedangkan untuk Daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi hanya 

mendapat sebagian kecil dari Dana Alokasi Umum, sehingga dapat mengurangi 

disalokasi terhadap Dana Alokasi Umum, karena Dana Alokasi Umum merupakan 

komponen utama dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga, banyak Pemerintah Daerah yang 

mengandalkan Dana Alokasi Umum sebagai dana untuk menunjang Pendapatan 

Daerahnya. 

2.1.1.2 Tujuan Dana Alokasi Umum 

 Tujuan Dana Alokasi Umum yaitu untuk pemerataan kemampuan keuangan 

antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan 



21 
 

 
 

keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan 

kebutuhan dan potensi Daerah (Yani, 2008). 

 Dana Alokasi Umum memiliki tujuan penting dalam rangka pemerataan 

kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara Pemerintah di Indonesia. 

Dikarenakan Indonesia yang merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam 

tetapi pengalokasian distribusi sumber daya alam diantara Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia tidak merata yang akan menyebabkan ketidak 

pemerataan sumber dana perimbangan keuangan dari Pemerintah Daerah yang 

diperoleh dari kekayaan sumber daya alam. Dengan kata lain, Dana Alokas Umum 

dimaksud untuk dapat memperbaiki pemerataan sumber Dana Perimbangan 

tersebut yang akan ditimbulkan oleh bagi hasil atas sumber daya alam (Halim, 

2014). 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 

1 ayat 37 Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan keuangan antar-Daerah 

untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

1.1.2 Macam-macam Dana Alokasi Umum 

 Menurut Bratakusuma dan Solihin (2001), Dana Alokasi Umum terdiri dari: 

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi  

 Dana Alokasi Umum ini merupakan seluruh jumlah Dana Alokasi Umum 

untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota yang masing-masing 

ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan juga 

Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sebesar 10%. 
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2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota 

 Dana Alokasi Umum ini merupakan seluruh jumlah Dana Alokasi Umum 

untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota yang dapat berubah 

sesuai dengan penyerahan dan peralihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah dalam rangka Desentralisasi dan juga  Dana Alokasi Umum 

yang ditetapkan sebesar 90%. 

2.1.2  Tingkat Dana Alokasi Umum 

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Dana Alokasi Umum 

 Menurut Baihaqi (2001) Tingkat Dana Alokasi Umum merujuk pada proporsi 

Dana Alokasi Umum dari total Dana Perimbangan, dimana Dana Perimbangan 

dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi 

Hasil. 

2.1.2.2 Pengukuran Tingkat Dana Alokasi Umum 

 Tingkat Dana Alokasi Umum secara umum dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Tingkat DAU =  Dana Alokasi Umum x 100% 
Dana Perimbangan 

  Sumber: DJPK, Kemenkeu RI, 2017 

2.1.3 Dana Alokasi Khusus 

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus 

 Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999, Dana Alokasi Khusus adalah 

dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 

Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus suatu Daerah tertentu dengan 
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memperhatikan anggaran dana dari ketersediaannya di Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 pasal 

1 ayat 24 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 

1 ayat 11 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus Daerah yang merupakan 

urusan Pemerintah yang menjadi kewenang Daerah. 

 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara yang dialokasikan untuk membantu membiaya kebutuhan tertentu 

kepada Daerah (Halim, 2004). 

 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai 

kebutuhan tertentu yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan (Adisasmita, 

2011). 

 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai 

prioritas Nasional (Yani, 2008). 
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 Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus 

adalah dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

tertentu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang 

dialokasikan untuk tujuan kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah 

Daerah. Dengan kata lain, Kegiatan khusus yang dimaksud yaitu untuk prioritas 

nasional pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, 

pertanian, prasarana Pemerintah Daerah, dan lingkungan hidup, serta untuk 

membiayai kegiatan khusus yang tidak dapat diperkirakan secara umum dan juga 

kemampuan dalam Pendapatan Asli Daerah yang hanya mampu mengumpulkan 

maksimal 15% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga Pemerintah 

Daerah sangat memerlukan transfer Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat 

ini untuk memenui kebutuhan keuangan dalam rangka menutupi anggaran khusus 

yang tersedia. 

2.1.3.2 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus 

 Menurut Halim (2014), Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai 

kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas Nasional 

dengan sasaran yaitu Daerah yang tertinggal, terdapat beberapa bidang Dana 

Alokasi Khusus yaitu: 

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 

 Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dialokasikan bertujuan untuk 

program Wajib Belajar Sembilan (9) tahun yang bermutu dan merata untuk Sekolah 

Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

2. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 
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 Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan dialokasikan bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan akses terhadap kesehatan masyarakat dengan tujuan 

utama untuk penurunan angka kematian ibu dan anak, pebaikan gizi mayarakat, 

pelayanan bagi penduduk miskin untuk penduduk di Daerah tertinggal. 

3. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur 

 Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur yang dialokasikan bertujuan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana 

jalan untuk melancarkan distribusi barang dan jasa. 

4. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 

 Dana Alokasi Khusus bidang pertanian yang dialokasikan dengan tujuan 

untuk meningkatkan sarana dan prasarana bidang pertanian dalam rangka 

peningkatan produksi bahan pangan guna untuk mendukung ketahanan pangan 

Nasional. 

5. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 

 Dana Alokasi Khusus bidang kelautan dan perikanan yang dialokasikan untuk 

tujuan meningkatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan produksi, pengelolaan, 

peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan, dan juga penyediaan sarana dan 

prasarana terhadap pemberdayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam 

rangka peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan, 

pembudidayaan, pengelolaan, pemasaran hasil perikanan dengan cara penyuluhan. 

6. Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan 
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 Dana Alokasi Khusus bidang prasarana pemerintahan yang dialokasikan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik untuk daerah-daerah pemekaran 

7. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 

 Dana Alokasi Khusus bidang lingkungan hidup yang dialokasikan dengan 

tujuan untuk mendorong standar pembangunan masyarakat dalam bidang 

lingkungan hidup dan penguatan kapasitas kelembagaan di Daerah dengan 

meningkatkan sarana dan prasarana tehadap lingkungan hidup dengan fokus untuk 

kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan dan informasi status kerusakan 

Daerah 

8. Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 

 Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas terhadap pelayanan keluarga berencana dengan cara 

penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan tehadap program keluarga berencana, 

tenaga lini lapangan, sarana dan prasarana fisik pelayanan keluarga berencana, 

komunikasi informasi, edukasi dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

9. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 

 Dana Alokasi Khusus bidang kehutanan yang dialokasikan dengan tujuan 

untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai dalam rangka meningkatkan 

rehabilitas hutan lindung, lahan kritis, hutan bakau, taman hutan raya, dan hutan 

kota sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah 

10. Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan 
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 Dana Alokasi Khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan yang 

dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesbilitas dan ketersediaan 

terhadap sarana dan prasarana dalam memperlancar arus angkutan penumpang, 

bahan pokok, dan produk pertanian pusat produksi di Desa ke Daerah pemasaran. 

11. Dana Alokasi Khusus Bidang  Perdagangan 

 Dana Alokasi Khusus bidang perdagangan yang dialokasikan dengan tujuan 

untuk meningkatkan ketersediaan terhadap sarana perdagangan yang memadai dan 

untuk memperlancar arus barang dan juga ketersediaan serta kestabilan harga 

pokok antar wilayah terutama di daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, 

pulau-pulau kecil, Daerah pasca bencana dan Daerah pemekaran. 

2.1.3.3 Penetapan Alokasi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus 

 

 Menurut Yani (2008), Dana Alokasi Khusus perdaerah ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan paling lambat dua mingggu setelah undang-undang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan. Berdasarkan penetapan 

alokasi Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri teknis menyusun petunjuk teknis 

penggunaan Dana Alokasi Khusus yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 

Menteri Dalam Negeri. Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus 

ditetapkan paling lambat dua (2) minggu setelah penetapan alokasi Dana Alokasi 

Khusus oleh Menteri Keuangan. 

a. Penganggaran di Daerah 

 Daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib mencantumkan alokasi dan 

pengunaan Dana Alokasi Khusus di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Khusus dilakukan sesuai dengan petunjuk 
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teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus tidak dapat 

digunakan untuk administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, dan 

perjalanan dinas. 

b. Penyaluran Dana Alokasi Khusus 

 Dana Alokasi Khusus disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening 

kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah 

c. Pelaporan 

 Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan 

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus kepada: 

a. Menteri Keuangan 

b. Menteri Teknis 

c. Menteri Dalam Negeri 

 Format laporan diatur lebih lanjut oleh Menteri terkait. Penyampaian laporan 

triwulan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang 

bersangkutan berakhir. Penyaluran Dana Alokasi Khusus dapat ditunda apabila 

Daerah tidak menyampaikan laporan. Mekanisme penundaan penyaluran Dana 

Alokasi Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Menteri 

Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus setiap 

akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. 

d. Pemantauan dan Evaluasi 

 Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama dengan 

Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evalusi terhadap pemanfaatan dan 
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teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Menteri 

Keuangan melakukan pemantauan dan evalusasi pengelolaan keuangan Dana 

Alokasi Khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan 

kegiatan, penyaluran, pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

2.1.4 Tingkat Dana Alokasi Khusus 

2.1.4.1 Pengertian Tingkat Dana Alokasi UKhusus 

 Menurut Baihaqi (2001) Tingkat Dana Alokasi Khusus merujuk pada 

proporsi Dana Alokasi Khusus dari total Dana Perimbangan, dimana Dana 

Perimbangan dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

dan Dana Bagi Hasil. 

2.1.4.2 Pengukuran Tingkat Dana Alokasi Khusus 

 Tingkat Dana Alokasi Khusus secara umum dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Tingkat DAK =  Dana Alokasi Khusus x 100% 
Dana Perimbangan 

      Sumber: DJPK, Kemenkeu RI, 2017 

2.1.5 Desentralisasi Fiskal 

2.1.5.1 Desentraliasi 

2.1.5.1.1 Pengertian Desentralisasi 

 Desentralisasi adalah sistem akuntansi keuangan Daerah di mana Satuan 

Kerja yang melaksanakan akuntansi terhadap suatu transaksi hingga pada tahap 

penyusunan laporan keuangan dalam kejadian ekonomi yang terjadi pada 

bagiannya (Halim, 2004). 
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 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abdul, 2015). 

 Konsekuensi yang diterima dari pelaksanaan otonomi yaitu terdapat 

pengalokasian kewenangan dan tanggung jawab terhadap fungsi publik dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disebut Desentralisasi (Purnima, 

2014). 

2.1.5.1.2 Konsep Desentralisasi 

 

 Menurut Muluk (2005) terdapat beberapa jenis desentralisasi yaitu: 

1. Deconcentration yaitu penyerahan kewenangan dan tanggung jawab dalam 

bidang administrasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah.  

2. Delegation yaitu penyerahan tanggung jawab dan fungsi-fungsi tertentu dari 

Pemerintah Pusat kepada suatu organisasi diluar struktur birokrasi regular dan 

dikontrol secara tidak langsung. 

3. Devolution yaitu penyerahan kewenangan dan tanggung jawab oleh 

Pemerintah Pusat dalam pembentukan dan penguatan Pemerintah Daerah 

yang secara langsung diawasi oleh Pemerintah Pusat. 

4. Privatization yaitu penyerahan seluruh kewenangan dan tanggung jawab serta 

fungsi oleh Pemerintah Pusat kepada organisasi non-pemerintahan atau 

perusahaan swasta. 

Dengan kata lain, pembagian jenis Desentralisasi ini bertujuan untuk dapat 

menentukan suatu Negara berdasarkan jenisnya dengan pertimbangan berdasarkan 

aktivitas fungsional dari kewenangan yang telah diberikan, jenis kewenangan dan 
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kekuasaan yang telah diberikan sesuai aktivitas fungsional, pembagian lokasi atas 

kewenangan yang telah diberikan, kewenangan atas individu dan organisasi 

ataupun badan sesuai dengan tingkatannya yang telah diberikan kewenangan secara 

legal sesuai dengan admnistratif yang berlaku. 

2.1.5.2 Desentralisasi Fiskal 

2.1.5.2.1 Pengertian Desentralisasi Fiskal 

Menurut Muluk (2005), Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan 

dan tanggung jawab dalam bidang ekonomi dalam pengambilan keputusan 

manajemen publik untuk menyediakan pelayanan publik yang diberikan alokasi 

dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.   

Desentralisasi Fiskal yaitu perlimpahan wewenang yang dibutuhkan oleh 

Pemerintah Daerah atas keputusan anggaran yang meliputi penerimaan dan 

pengeluaran suatu Daerah (Purnima, 2014). 

Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah (Abdul, 2015). 

2.1.5.2.2 Konsep Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi Fiskal terjadi karena adanya pelimpahan sebagian kewenangan 

terhadap sumber-sumber penerimaan Negara kepada Pemerintah di Daerah, 

diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan 

publik dan meningkatkan investasi yang produktif (Elsye, 2013) 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut: 

1.  Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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2.  Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahaan sebagai 

dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari Administrasi pendanaan 

penyelenggaraan urusan Pemerintahaan sebagai dimaksud ayat (2). 

2.1.5.2.3 Kebijakan Desentralisasi Fiskal 

Menurut Elsye (2003), Kebijakan Desentralisasi Fiskal yaitu: 

1. Centralization of fiscal power, dimana Pemerintah Pusat sangat dominan 

dalam menentukan atau mengambil keputusan berkenaan dengan pengeluaran, 

pendapatan, pinjaman dan pengelolaan aset Daerah. 

2. Decentralization of fiscal power, dimana Pemerintah Pusat dalam hal ini 

melimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk membuat 

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membuat kebijakan dalam 

pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan pengeluaran, pendapatan, 

pinjaman dan pengelolaan aset. 

Menurut Elsye (2003) mengungkapkan pendapat lain yaitu, Desentralisasi 

Fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila 

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan 

dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik, maka mereka 

harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari 

hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan dari 

Pemerintah Pusat. 
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2.1.5.2.4 Manfaat dan Kelemahan Desentralisasi Fiskal 

 Menurut Abdul (2015), dilansir dari wikiapbn terdapat dua manfaat dan 

empat kelemahan yaitu 

a. Manfaat Desentralisasi Fiskal adalah: 

1) Efisiensi ekonomis 

 Anggaran Daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan 

dengan referensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan 

kemampuan bayar yang tinggi. 

2) Peluang meningkatkan  penerimaan pajak dari pajak daerah 

 Pemerintah Daerah biasa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang 

tidak bisa ditarik oleh Pemerintah Pusat. 

b. Kelemahan Desentralisasi Fiskal adalah: 

1) Lemahnya kontrol Pemerintah Pusat terhadap ekonomi makro 

2) Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi 

3) Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan 

4) Besarnya biaya yang harus ditanggung Pemerintah Daerah daripada 

keuntungan yang didapat. 

2.1.5.2.5 Pengukuran Desentralisasi Fiskal 

Menurut Muluk (2005), indikator atau sumber tolok ukur desentralisasi fiskal 

berdasarkan sumber pendapatan suatu Daerah. Terlihat dalam rumusnya:  

 

 

Pendapatan Asli Daerah 
x 100% 

Transfer Daerah dan Pinjaman 

   Sumber: Muluk, 2005 
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 Dapat diketahui, kewenangan terhadap fiskal yang telah dialokasikan oleh 

Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh Sumber Pendapatan Daerah yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penghasilan utama bagi 

Pemerintah Daerah berupa Pajak Dearah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik 

Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Lain-lain 

yang Sah yang berpengaruh untuk menjadi perbandingan tolok ukur dalam 

perhitungan Desentralisasi Fiskal 

2. Transfer Dearah yang merupakan dana yang di alokasikan oleh Pemerintah 

Pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

yang berpengaruh untuk menjadi perbandingan tolok ukur dalam perhitungan 

Desentralisasi Fiskal 

3. Pinjaman yang merupakan cara alternatif Pemerintah Daerah untuk 

membiayai investasi modal Daerah yang defisit berupa pinjaman dari Daerah Lain, 

Pasar Modal dan Sumber Dana Internal yang berpengaruh untuk menjadi 

perbandingan tolok ukur dalam perhitungan Desentralisasi Fiskal. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Dalam perkembangannya, pengalokasian dana transfer telah menjadi 

instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan suatu Organisasi Pemerintahan. Hal tersebut terutama tercermin pada 

komposisi dan besarnya dana transfer yang secara langsung merefleksikan ke arah 

dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan untuk dapat mensejahterakan 

masyarakat, hal itu berpengaruh terhadap pemberian kewenangan fiskal yang 

diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mencapai tujuan tersebut.  
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 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 

1 ayat 11 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di alokasikan dengan tujuan untuk 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

 Dilansir dari DJPK (2017), Indikator pengukuran Tingkat Dana Alokasi 

Umum merupakan proporsi Dana Alokasi Umum dari total Dana Perimbangan 

yang telah diperoleh. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 

1 ayat 11 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus Daerah yang merupakan 

urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

 Dilansir dari DJPK (2017), Indikator pengukuran Tingkat Dana Alokasi 

Khusus merupakan proporsi Dana Alokasi Khusus dari total Dana Perimbangan 

yang telah diperoleh. 

 Menurut Muluk (2005) Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan 

dan tanggung jawab dalam bidang ekonomi dalam pengambilan keputusan 

manajemen publik untuk menyediakan pelayanan publik yang diberikan alokasi 

dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.   

 Menurut Muluk (2005), Indikator pengukuran Desentralisasi Fiskal 

merupakan total Pendapatan Asli Daerah dari total Dana Transfer suatu Daerah dan 

juga Dana Pinjaman yang telah diperoleh. 
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1. Pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum terhadap Desentralisasi Fiskal 

 Menurut Mardiasmo (2002) tujuan Dana Lokasi Umum terutama adalah 

untuk horizontal equity dan sufficiency. Tujuan horizontal equity merupakan 

kepentingan Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan 

secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar-Daerah. 

Sementara itu yang menjadi kepentingan Daerah adalah kecukupan (sufficiency) 

terutama adalah untuk menutup fiscal gap. Sufficiency dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kewenangan, beban, Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

 Mendistribusikan kekuasaan dan kewenangan kepada lembaga-lembaga 

Pemerintahan menurut besaran satuan atau luas geografis suatu Negara. Secara 

teoritis Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan bahwa dengan Desentralisasi, maka 

Pemerintah Daerah akan lebih dekat dengan masyarakat (their constituen), 

sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat memahami kebutuhan dan 

keinginan rakyat (Elsye, 2013). 

 Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Desentralisasi Fiskal yaitu adanya 

pengaruh antara Dana Alokasi Umum dengan Desentralisasi Fiskal, yaitu: 

pengelolaan keuangan negera menjadikan bantuan Dana Alokasi Umum diarahkan 

untuk menciptakan keseimbangan fiskal baik vertical maupun horizontal, 

menumbuhkan inisiatif dan adanya kendali bagi Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan segala fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya 

dengan baik (Bandiyono, 2017). 

 Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskal 

merupakan kewenangan Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan fiskal 
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terhadap Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskal Daerah, sedangkan 

Dana Alokasi Umum merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk memberikan 

kewenangan fiskalnya terhadap pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan dalam 

pensejahteraan masyarakat.   

2. Pengaruh Tingkat Dana Alokasi Khusus terhadap Desentralisasi Fiskal 

 Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan 

tertentu yaitu merupakan program Nasional atau program kegiatan yang tidak 

terdapat di Daerah lain (Mardiasmo, 2002). 

 Desentralisasi dalam arti sempit atau devolution dimana Daerah diberikan 

kewenangan untuk menyelenggarakan tugas dalam bentuk Desentralisasi Fiskal 

yang dulunya tersentralisasi menjadi kewenangan daerah untuk mengelola secara 

administratif baik penerimaan keuangannya maupun pengunaannya (Elsye, 2013). 

 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Desentralisasi Fiskal yaitu adanya 

pengaruh antara Dana Alokasi Khusus dengan Desentralisasi Fiskal, yaitu: Adanya 

pengalokasian kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang 

telah ditentukan dengan memperhatikan tersediaannya dana dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, untuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan 

yang tidak sama dengan daerah lain dan kebutuhan yang merupakan komponen 

kebutuhan Nasional (Bandiyono, 2017). 

 Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus 

merupakan dana yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan khusus masyarakat 

suatu Daearah tertentu yag tidak dapat diterima oleh Daerah lain dengan kewenang 

fiskal yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 
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 Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui Dana Alokasi Umum dan 

Dana Alokasi Khusus secara signifikan berpengaruh positif terhadap Desentralisasi 

Fiskal sesuai dengan (penelitian Andrini Agus Tiyaningsih Tahun 2009; penelitian 

Muhamad Yamin Noch Tahun 2015; penelitian Thi Thuy Nguyen Tahun 2016; 

penelitian Joko Tri Haryanto Tahun 2017; penelitian Agus Bandiyono Tahun 2017; 

penelitian Aidil Fikri Hasirimi Tahun 2017; penelitian Idhar Yahya Tahun 2018). 

Dapat diketahui dari hasil perhitungan uji F bahwa semakin tingginya Kemandirian 

Fiskal maka pengalokasiannya untuk Dana Perimbangan yang juga termasuk Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus yang diperhitungkan bersama akan tinggi 

dan berpengaruh kepada Desentralisasi Fiskal (Purnima, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Tingkat Dana Alokasi 

Umum 

Tingkat Dana Alokasi 

Khusus 

Desentralisasi Fiskal 
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2.3 Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah peneliti, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat Tanya. Maka pengembangan hipotesis dapat diajukan 

sebagai berikut: 

H1:  Terdapat perkembangan Tingkat Dana Alokasi Umum, Tingkat Dana Alokasi 

Khusus dan Desentralisasi Fiskal. 

H2:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat Dana Alokasi Umum dan 

Tingkat Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Desentralisasi Fiskal. 

H3:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat Dana Alokasi Umum dan 

tingkat Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Desentralisasi Fiskal. 


