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ABSTRACT

This study aims to determine the effect of revenue growth PAD and capital
expenditures to fiscal stress. Presence of greater authority granted by the central
government not only indicated affect local revenues, but affects the pattern /
structure of the shopping area. Changes in spending patterns, especially with the
increase in capital expenditure into logical thing done in order to boost revenue.

The analytical method used is the method of testing hypotheses with econometric
models using secondary data in the form of a cross section with 152 district / city
units analisis. The results showed that the original income (PAD) significant
effect on Fiscal Stress, while capital expenditure not significant effect on Fiscal
Stress. Revenue generating significant influence in reducing fiscal stress. But on
the other hand at the same time the public demand for public services increases
each year, so that Local Government must be able to provide public facilities that
emergence can be optimized.

Beside of not significant capital expenditure growth effect on fiscal stress. This is
caused by the development of the capital expenditure unbalanced. So as to give
effect to the Regional Government to remove the financing in the capital
expenditure. Improved service is usually followed by an increase in capital
expenditure growth. The increase in capital expenditure growth alone one aimed
at the development of supporting infrastructure such service. But in fact capital
expenditure often not agree with the task of and its fuction.

Keywords: Regional Revenue Growth, Growth Capital Expenditures, Fiscal
Stress



PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN BELANJA MODAL TERHADAP FISKAL STRESS

PADA KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA TAHUN 2014
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan PAD dan
belanja modal terhadap fiskal stress. Adanya kewenangan yang lebih luas yang
diberikan oleh pemerintah pusat tidak hanya diindikasikan mempengaruhi
pendapatan daerah, tetapi mempengaruhi pola/struktur belanja daerah. Perubahan
pola belanja, terutama dengan peningkatan belanja modal menjadi hal yang logis
dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode uji hipotesis dengan
model ekonometrika dengan menggunakan data sekunder yang berupa data cross
section dengan unit analisinya 152 kabupaten / kota. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap fiskal
stress, sedangkan Belanja Modal berpengaruh namun tidak signifikan.
Peningkatan PAD yang signifikan mempengaruhi dalam meningkatkan fiskal
stress. Tetapi disisi lain secara bersamaan permintaan masyarakat atas pelayanan
publik setiap tahunnya meningkat, sehingga Pemerintah Daerah harus mampu
menyediakan fasilitas publik yang kemanfaatannya dapat dioptimalkan.

Disisi lain pertumbuhan belanja modal berpengaruh namun tidak signifikan
terhadap fiskal stress. Hal ini disebabkan oleh perkembangan belanja modal yang
tidak seimbang. Sehingga memberi dampak terhadap kepada Pemerintah Daerah
untuk mengeluarkan pembiayaan di dalam belanja modal. Peningkatan pelayanan
biasanya diikuti dengan peningkatan pertumbuhan belanja modal. Peningkatan
pertumbuhan belanja modal sendiri salah satunya bertujuan untuk pembangunan
infrastruktur pendukung pelayanan itu sendiri. Namun pada kenyataannya belanja
modal sering tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kata kunci : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal,
Fiskal Stress
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di tengah-tengah semakin berat dan kompleksnya tantangan bangsa Indonesia

menghadapi era global saat ini, mengedepankan pembaharuan, pemikiran-

pemikiran yang inovatif dan produktif pada lembaga pemerintah baik pusat

maupun daerah merupakan langkah dan sikap yang tepat serta patut mendapatkan

dukungan dari semua komponen masyarakat. Sebagai negara yang juga turut ingin

berbenah, Indonesia berusaha menerapkan paradigma New Public Management

(NPM) yang sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang

berlaku di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang

telah direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004

dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi

legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terdapat hubungan keagenan (Halim dan

Abdullah, 2007).

Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu

memberikan kebijakan alokasi anggaran daerah lebih besar untuk meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat adalah cara untuk mencapai tujuan otonomi. Salah satu

bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang

merata dan berkeadilan adalah melalui penyusunan APBD yang efektif, akuntabel

dan transparan. APBD merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang

mempunyai peranan sangat strategis dengan tiga fungsi utama, yaitu fungsi

alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD dapat dilihat dari kondisi

keuangan suatu Pemerintah Daerah. Pada sisi pendapatan, dengan

membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dapat

dilihat tingkat kemandirian suatu daerah, dimana semakin tinggi nilainya semakin

tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Dari sisi pengeluaran dapat

dilihat kecendrungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung

mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait dengan upaya peningkatan

ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan

aparatur, seperti belanja pegawai.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian

empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et al (1994) dalam Darwanto dan

Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara

transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Pada

prakteknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama

pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh
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pemerintah daerah “dilaporkan” dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer

ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan

fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik

minimum di seluruh negeri menurut Sidik et al (2002). Daerah dituntut untuk

mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk

mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berikut disajikan

kondisi keuangan Kabupaten Kota Kabupaten / Kota Se-Sumatera yang

menampilkan profil kondisi keuangan terdapat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Keuangan Kabupaten Kota Se-Sumatera Tahun 2014 (Ribu Rupiah)

NO KABUPATEN
/ KOTA

DANA BAGI
HASIL

DANA
ALOKASI

UMUM

DANA
ALOKASI
KHUSUS

TOTAL
TRANSFER

PAD BELANJA
DAERAH

% PAD/
TRANSFER

%
TRANSFER
/BELANJA

1 Prov_Aceh 1,303,310 11,649,813 1,286,334 14,239,457 1,267,155 676,016 8,89 21,06

2
Prov_Sumatera
_Utara

1,281,117 19,144,552 1,839,324 22,264,993 3,499,002 1,449,450 15,71 15,40

3
Prov_Sumatera
_Barat

389,630 10,486,469 1,225,698 12,101,797 1,139,709 1,374,997 9,41 8,80

4 Prov_Riau 11,909,136 6,240,380 300,973 18,450,489 1,892,452 5,052,182 10,25 3,65

5 Prov_Jambi 2,201,272 5,811,972 431,480 8,444,724 642,680 1,073,310 7,61 7,86

6
Prov_Sumatera
_Selatan

7,612,259 9,231,731 903,761 17,747,751 1,655,030 1,498,626 9,32 11,84

7 Prov_Bengkulu 268,647 4,620,066 582,481 5,471,194 288,211 443,701 5,26 12,33

8 Prov_Lampung 814,890 9,544,348 1,003,156 11,362,394 1,028,952 957,895 9,05 11,86

9
Prov_Kepulaua
n_Bangka_Belit
ung

487,199 2,914,885 324,673 3,726,757 390,074 447,152 10,46 8,33

10
Prov_Kepulaua
n_Riau

3,464,193 2,268,828 236,224 5,969,245 1,150,486 1,124,516 19,27 5,30

Sumber : bps.go.id (data diolah)
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Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa rata-rata persentase Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten / Kota Se-Sumatera hanya sebesar 10.52 %. Sedangkan

kebutuhan  untuk memenuhi belanja daerah sepenuhnya masih bergantung dari

pembagian dana perimbangan. Selain itu peningkatan  persentase  belanja juga

disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan daerah yang disebabkan oleh banyak

faktor internal dan eksternal.

Latar belakang dari adanya fenomena fiskal stress ini karena adanya fenomena

yang terjadi dimana lahirnya Undang-Undang No.28 tahun 2009 Tentang

Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelum adanya UU tersebut beberapa wewenang

daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih dipungut dan disetor kepada

Pemerintah Pusat. Diundangkannya UU No. 28 Tahun 2009, adalah suatu

bentuk apresiasi pelaksanaan otonomi Daerah yang memberikan kewenangan

yang semakin besar kepada Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah

Daerah yang berbasis pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masih

minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), basis pajak daerah yang masih terbatas,

banyaknya Peraturan Daerah bermasalah perihal pemungutan, dan lemahnya

pengawasan pungutan  daerah yang dikarenakan sistem  pengawasan masih

bersifat represif juga penerapan sanksi yang belum maksimal. Mulai tahun 2001,

pemerintah mulai beroperasi dalam lingkungan yang jauh lebih terdesentralisasi.

Desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan pelimpahan tanggung jawab

pengeluaran yang signifikan kepada pemerintah daerah, terutama di tingkat

kabupaten. Namun, kontrol atas sumber utama pendapatan tetap sangat

tersentralisasi (Sukarwo, 2003). Pada akhir tahun 2007, sekitar 38 persen dari total
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pengeluaran sektor publik hanya sekitar 8 persen dari total pendapatan masyarakat.

Akibatnya, transfer dari pemerintah pusat diperlukan untuk membiayai sebagian

besar pengeluaran desentralisasi ke tingkat daerah. Penurunan kegiatan ekonomi

diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga

menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan

masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya

peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah

sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan

masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat.

UU No. 28 tahun 2009 merupakan peraturan yang memuat pajak daerah dan

retribusi daerah, dimana di dalamnya terdapatnya empat jenis pajak baru yang

diberikan wewenang sepenuhnya kepada daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) yang sebelumnya menjadi wewenang pusat, Pajak Sarang Burung Walet

sebagai pajak Kabupaten/Kota serta Pajak Rokok yang merupakan pajak baru bagi

Propinsi. Disamping itu juga terdapat empat jenis retribusi baru bagi daerah yaitu

Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Retribusi Pendidikan, Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pengalihan wewenang pungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Daerah sebagai mana yang diamanatkan UU No. 28 Tahun 2009. Bahwa,

tujuan terbesar pengalihan BPHTB tidak lain untuk meningkatkan local taxing

power Kabupaten dan Kota yang selama ini belum berjalan secara maksimal,

walaupun lokalitas objek PBB P2 (Pajak Bumi Bagunan Perdesaan dan Perkotaan)
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dan BPHTB berlokasi didaerah Kabupaten dan Kota. Disamping itu juga hampir

disetiap Negara telah menetapkan Property Tax dan Property Transfer sebagai

salah satu pajak daerah. Inilah yang menjadi pertimbangan utama pengalihan

PBB P2 dan BPHTB. Pengalihan BPHTB  dari Pusat dan Daerah tidak hanya

sebatas pemungutan/penagihan, melainkan juga pada pendataan, penilaian,

penetapan, pelayanan yang menyeluruh yang harus dilaksanakan daerah.

Dikarenakan UU No. 28 Tahun 2009, diundangkan pada tanggal 15 September

2009 dan diberlakukan satu tahun sejak diundangkan. Yang mana berdasarkan

pasal 185 menyebutkan, UU ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Jelas,

efektivitas diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, menyangkut pelaksanaan

pelimpahan wewenang pemungutan BPHTB kepada Pemerintah Daerah mulai

dilaksanakan dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011. Sempitnya waktu

berakibat masih banyaknya Pemerintah Daerah belum mengeluarkan Perda

mengenai BPHTB. Karena itu bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki

Perda tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan BPHTB terhutang

kepada masyarakat  dalam rangka proses  pengalihan hak atas tanah dan

bangunan. Untuk itu, diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 perihal mengenai

pengalihan  pungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah harus

tetap dikritisi, apakah dengan diberlakukannya UU ini akan meningkatkan PAD

Daerah atau malah sebaliknya. Jika hal ini memang tidak mungkin menjadi

potensi bagi  daerah khususnya bagi daerah-daerah kecil dan daerah yang baru

melaksanakan pemekaran, dapat melaksanakan hak uji materi terhadap UU ini.

Karena filosofi diberlakukannya UU ini, tidak lain harus tetap memperhatikan

aspek keadilan bagi masyarakat dan kondisi daerah yang bersangkutan. Kondisi
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fenomena tersebut merupakan suatu pemicu dan fenomena fiskal stress yang

menunjukkan sejauhmana upaya daerah dalam menggali penerimaan baru yang

digunakan menutupi pengeluaran daerah yang jumlahnya meningkat tiap

tahunnya. Hal ini yang dikatakan dengan nama fenomena fiskal stress.

Penelitian Haryadi (2002) menunjukkan fiskal stress secara signifikan berpengaruh

terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur sebelum dan

sesudah krisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat kemampuan

pembiayaan daerah sebelum krisis relatif lebih besar dibandingkan sesudah krisis,

dari segi kemampuan mobilisasi  daerah relatif lebih baik sesudah krisis, dari

segi tingkat ketergantungan secara relatif menunjukkan perkembangan yang positif

sesudah krisis. Penelitian lain terkait dengan fiskal stress dilakukan oleh Andayani

(2004). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan rata-rata

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah adanya

krisis. Pada masa krisis ekonomi, rata- rata pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota mengalami penurunan yang signifikan. Penerimaan daerah yang

tidak stabil selama krisis ekonomi menyebabkan fiskal stress (tekanan keuangan),

sehingga terjadi penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah.

Adanya kewenangan yang lebih luas yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak

hanya diindikasikan mempengaruhi pendapatan daerah, tetapi mempengaruhi

pola/stuktur belanja daerah. Adi (2007) memberikan argumentasi bahwa

perubahan pola belanja, terutama dengan peningkatan belanja pembangunan

menjadi hal yang logis dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli

daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin



8

mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan

tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat

kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap

pemerintah daerah juga semakin tinggi (Adi, 2007).

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini mencoba untuk menganalisis

pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal

terhadap fiskal stress pada Kabupaten / Kota Se-Sumatera Tahun 2014.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Iskandar (2012) dengan perbedaan pada

sampel dan penambahkan variabel kontrol yang akan digunakan untuk melengkapi

atau mengontrol hubungan kausal antara variabel independen dan variabel

dependen, agar mendapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik.

Variabel kontrol bukanlah variabel utama yang akan diteliti dan diuji, tetapi lebih

ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh (Jogiyanto, 2004:157). Variabel

kontrol pada penelitian ini diukur berdasarkan total pendapatan daerah tertentu se-

Sumatera.

1.2 Permasalahan Penelitian

Relevan dengan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka permasalahan

yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap

fiskal stress Kabupaten / Kota Se-Sumatera?

2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan Belanja Modal terhadap fiskal stress

Kabupaten / Kota Se-Sumatera?
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3. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja

Modal terhadap fiskal stress Kabupaten / Kota Se-Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ditelitinya permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari bukti empiris pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

terhadap fiskal stress Kabupaten / Kota Se-Sumatera.

2. Untuk mencari bukti empiris pengaruh pertumbuhan Belanja Modal terhadap

fiskal stress Kabupaten / Kota Se-Sumatera.

3. Untuk mencari bukti empiris pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap fiskal stress Kabupaten / Kota Se-

Sumatera.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak diantaranya:

1. Peneliti

Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam menambah dan mengembangkan

khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi keuangan

daerah, khususnya tentang hubungan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

dan Belanja Modal terhadap fiskal stress.

2. Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sumatera

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sumatera

terkait kebijakan yang diambil dalam menyusun Anggaran dengan

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi fiskal stress serta benar-
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benar mengawasi pelaksanaan penyerapan Anggaran Belanja yang dikucurkan

dari pusat untuk menutupi belanja daerahnya.

3. Calon Peneliti

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan dan

memperluas penelitian.



BAB II
REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teoritis
2.1.1. Fiskal stress

Menurut Arnett (2011), tidak ada satu definisipun tentang Fiskal stress yang

diterima secara universal. Artinya, para peneliti sering menciptakan definisi

sendiri untuk mengakomodasi fokus penelitian atau memodifikasi definisi yang

digunakan oleh penelitian sebelumnya (Jimenez 2009; Rubin and Willoughby

2009; Sobel and Holcombe 1996a; Maag and Merriman 2007; Alm et al 1993;

Rubin 1982 dalam Arnett (2011)).

Arnett (2011) mendefinisikan Fiskal stress sebagai ketidak mampuan pemerintah

(daerah) untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek dan jangka

panjangnya termasuk ketidak mampuan meningkatkan penerimaan daerahnya

ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga

masyarakatnya.

Dongori (2006) menyatakan bahwa dampak diberlakukannya Undang-Undang

Otonomi Daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang

membatasi pungutan pajak daerah dapat memberikan pengaruh yang cukup besar

terhadap penerimaan daerah. Ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan

kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan daerah dalam era otonomi
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ini. Keuangan daerah, terutama pada sisi penerimaan bisa menjadi tidak stabil

dalam memasuki era otonomi ini.

Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan

tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan

pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era otonomi

bisa mengalami  hal  yang  sama,  tekanan  fiskal (fiskal stress) menjadi semakin

tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditunjukkan

dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran

yang ada.

Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan  penyebab  timbulnya fiskal stress

ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan fiskal stress.

Penyebab utama terjadinya fiskal stress adalah kondisi ekonomi seperti

pertumbuhan yang menurun dan resesi.

2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran

industri sebagai penyebab utama timbulnya fiskal  stress. Yu dan Korman

(1987) menemukan bahwa kemunduran industri menjadikan berkurangnya

hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini dapat menyebabkan fiskal

stress.

3. Menerangkan fiskal stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor

keuangan yang tidak terkontrol. Ginsberg (2004) menunjukkan bahwa

sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk

pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan sebagai penyebab fiskal
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stress.

Otonomi Daerah menuntut daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Seiring dengan peningkatan kemandirian, daerah diharapkan mampu

melepaskan (atau mengurangi) ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam

era ini, PAD idealnya menjadi komponen utama pembiayaan daerah. Namun

upaya Pemerintah Daerah ini mengalami hambatan karena diberlakukannya UU

No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.

Keberadaan UU ini seringkali dinilai justru menjadi disinsentif bagi daerah,

dikarenakan membatasi daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak-pajak

daerah. Pada saat fiskal strees tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan

Akoto, 2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan

dengan kondisi fiskal stress. Upaya Pajak (Tax Effort) adalah diukur melalui

perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) pajak daerah dengan PDRB

(Saruc dan Sagbas, 2008). Tax effort menunjukkan upaya pemerintah untuk

mendapatkan   pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi

yang   dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang

ditetapkan Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam Tahun anggaran daerah

tersebut.

Bappenas (2003) mengungkap tentang peta kemampuan daerah (propinsi, maupun

kabupaten dan kota) dalam era otonomi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah  (PAD) mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Pemerintah

Daerah berupaya mengoptimalkan potensi  pendapatan asli daerah sebagai
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bagian utama dalam penyusunan APBD sebagai upaya meminimalkan

ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi fiskal stress,

Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sebagai

upaya meningkatkan pembiayaan daerah.

Halim (2001) menunjukkan bahwa fiskal stress dapat mempengaruhi APBD suatu

daerah. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari

komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Terkait dengan hal itu, penelitian

Halim (2001) memberikan fakta empiris bahwa kondisi fiskal stress yang terjadi

di Tahun 1997 ternyata secara umum tidak menurunkan peran PAD terhadap total

anggaran penerimaan/pendapatan daerah. Komponen dari sektor penerimaan

dalam Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  terpengaruh

secara signifikan dengan kondisi fiskal stress adalah proporsi retribusi daerah,

sedangkan proporsi  pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan

proporsinya sedikit naik dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Purnaninthesa (2006) membuktikan bahwa fiskal stress berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah. Purnaninthesa (2006) menyimpulkan bahwa fiskal stress pada suatu

daerah dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerahnya guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Menurut

Dongori (2006) fakta empiris bahwa fiskal stress mempunyai pengaruh negatif

terhadap tingkat ketergantungan daerah. Semakin tinggi tingkat fiskal stress maka

ada terdapat upaya daerah untuk meningkatkan kemandiriannya, yaitu dengan

cara mengoptimalkan potensi asli daerahnya, yang salah satunya tercermin
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pada Pendapatan Asli Daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah sendiri menurut UU No 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) , yaitu :

a) Hasil Pajak Daerah

b) Hasil Retribusi Daerah

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d) Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan yaitu :

a) Dana Alokasi Umum (DAU)

b) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c) Dana Bagi Hasil

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bagian dari pendapatan

daerah. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah adalah

hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan

dalam periode tahun bersangkutan. Sementara defenisi Pendapatan Asli

Daerah menurut ketentuan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli

Daerah adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Berdasarkan pengertian tersebut dalam pengertian Pendapatan Asli Daerah

antara lain :

a) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari

sumber-sumber wilayah sendiri.

b) Dipungut berdasarkan peraturan daerah.

c) Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2.1.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk Pendapatan Asli Daerah. Secara umum

pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang

bersifat memaksa. Pajak daerah dapat dibagi menjadi beberapa jenis pajak. Jenis-

jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel. Hotel adalah

: Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat,

memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk

bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelola dan dimiliki oleh pihak yang

sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pengusaha hotel ialah :

Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas

namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi

tanggungannya.

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di

hotel. Objek pajak berupa:
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1) Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), hotel, wisma, losmen

dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau

lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

2) Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto copy,

layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelola

hotel

3) Fasilitas olahraga dan hiburan

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran

atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah : Pengusaha hotel. Dasar

pengenaan adalah : Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif

pajak ditetapkan sebesar 10%. Masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu

lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau

rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau

catering.

Objek pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di

restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas

pelayanan restoran, Wajib pajak rastoran yaitu Pengusaha restoran dan tarif pajak

di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
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c) Pajak Hiburan

Hiburan ialah semua jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk

apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak semua penyelenggaraan hiburan berupa :

1) Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar 31%

2) Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni, Pameran

busana dengan tarif pajak 10%.

3) Pergelaran musik dan tarif ditetapkan sebesar 15%

4) Karaoke ditetapkan sebesar 20%

5) Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20%

6) Pertandingan Olahraga ditetapkan sabesar 10%

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau

menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan

penyelenggara hiburan.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame

yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk

tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau

memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari

suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
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Objek Pajak penyelenggara reklame seperti :

1) Reklame Kain

2) Reklame Melekat seperti Stiker

3) Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan

4) Reklame Udara

5) Reklame Suara

6) Reklame Film/Slide

7) Reklame Peragaan

Subjek Pajak Reklame adalah : Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan

ketentuan bahwa diwilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya

dibiayai oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan listrik

untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak

penerangan jalan oleh PLN.

f) Pajak bahan galian golongan C

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas  kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
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mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan

perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah

permukaan tanah.

2.1.2.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam Pendapatan Asli Daerah

adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan

dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut

Mardiasmo, antara lain:

1) Retribusi daerah 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.

2) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha atau pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3) 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.
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4) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

5) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa

umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan, jika diuraikan sebagai berikut:

1) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya

dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan  untuk pembinaan,  pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

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

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.
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2.1.2.3 Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa “Hasil pengelolaan kekayaan yang

dipisahkan adalah antara lain bagian dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak

ketiga. Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:98) berpendapat bahwa “Hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan

daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek

pendapatan berikut, yaitu:

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

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

3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

2.1.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Abdul Halim (2007:98) tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

2) Jasa giro.

3) Pendapatan bunga.

4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
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5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

8) Pendapatan denda pajak.

9) Pendapatan denda retribusi.

10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

11) Pendapatan dari pengembalian.

12) Fasilitas sosial dan umum.

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal daerah merupakan bagian dari belanja daerah. Berdasarkan UU No.

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, “Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan. Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2004, belanja

adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Sedangkan belanja modal menurut  penjelasan PP No. 24 Tahun 2004 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran

untuk perolehan aset tetap  dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih  dari
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satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan

investasi yang akan menambahkan aset (Sony Yuwono, 2005:109). Belanja

modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni

peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal tidak

hanya belanja yang menambah aset tetap saja tetapi harus memiliki masa manfaat

lebih dari satu tahun, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Halim (2001:35),

belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahiun

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja

modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai

pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Syaiful (2006) menyatakan hal yang senada, ia menjelaskan bahwa “Belanja Modal

adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang

sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari

satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat,

meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.” Jadi, belanja modal merupakan

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Secara teoritis ada tiga

cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri,

menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun,
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untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun

sendiri atau membeli.

Belanja modal menurut PP No 24 Tahun 2005, dikategorikan sebagai berikut:

1) Belanja Tanah

2) Belanja Peralatan dan Mesin

3) Belanja Gedung dan Bangunan

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

6) Belanja Aset Lainnya

Menurut Halim (2001), “Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah

yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau

kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin

seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53

ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Syaiful (2006), Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5(lima)

kategori utama:
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1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan/ pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan

sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas

tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang

digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,

pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah

kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap

pakai.
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5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pegadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan

serta perawatan terhadap fisik lainya yang tidak dapat dikategorikan dalam

kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan

jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak

sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang

untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengadopsi variabel – variabel penelitian yang digunakan oleh

Iskandar Muda (2012) dengan menggunakan ukuran Fiskal stress yang dianjurkan

oleh Arnett (2011). Adapun literatur penelitian terdahulu yang terkait dengan

penelitian ini antara lain terdapat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti

Judul Penelitian Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

1 Haryadi
(2002)

Analisis Pengaruh
Fiskal stress
terhadap Kinerja
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten / Kota
dalam Menghadapi
Pelaksanaan
Otonomi Daerah

Fiskal stress
terhadap
Kinerja
Keuangan
Pemerintah

Fiskal stress secara
signifikan
berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan
pemerintah
Kabupaten / Kota di
Jawa Timur sebelum
dan sesudah kritis

2 Andayani
(2004)

Analisis Anggaran
dan Pendapatan
dan Belanja Daerah

Deskriptif atas
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah

Terjadi perubahan
rata-rata pendapatan
dan belanja daerah
sebelum dan sesudah
adanya krisis. Pada
masa krisis ekonomi,
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rata-rata pendapatan
daerah dan belanja
daerah Kabupatean /
Kota mengalami
penurunan yang
signifikan.
Penerimaan daerah
yang tidak stabil
selama krisis
ekonomi
menyebabkan
adanya kondisi fiskal
stress.

3 Nanga
(2005)

Disparitas Fiscal di
Indonesia

Uji beda
dengan
variable PAD
dan
Pertumbuhan
Ekonomi

Adanya disparitas
(kapasitas) fiscal
yang tinggi antar
daerah memasuki era
otonomi

4 Kamma
Lal dan
Benedict
Jimenez
(2007)

Assesing the
Impact of Fiskal
stress on Capital
Debt Financing :
Evidence from the
State

Political
variables,
fiscal and
budgetary
institusions,
demographic
factors, and
economic
variables on
capital debt
financing

The influence of
political variables,
fiscal and budgetary
institutions,
demographic factors,
and economic
variables on capital
debt financing

5 Ravi
Balakrishn
an,
Stephan
Danninger
, Selim
Elekdag
and Irina
Tytell
(2009)

The Transmission
of Financial Stress
from Advanced
to Emerging
Economies

Financial
crises,
Financial
stress index,
emerging
economies

Past banking sector
financial stress in
advanced economies
implies that the
decline capital flows
may be large and
drawn-out

6 S.B.Arnett
(2011)

Fiskal stress in the
US State : An
Analysis of
Measures and
Response

 Budget
deficits

 Year end
unserved
budget
balance

 Declines in

Fund Balance (Saldo
Dana) merupakan
indicator penting
dalam pengukuran
Fiskal stress karena
mencerminkan
kemampuan
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state revenue
performance

 Tax
increases
relative to
spending
trends

 Financial
ratios

pemerintah untuk
terus bertahan
beroperasi meskipun
dalam kondisi
ekonomi yang sulit
sekalipun

7 Iskandar
Muda
(2012)

Variabel yang
mempengaruhi
Fiskal stress pada
Kabupaten / Kota
di Sumatera Utara

Pertumbuhan
PAD,
Pertumbuhan
PDRB dan
pertumbuhan
Belanja Modal

Variabel
pertumbuhan belanja
daerah berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap fiskal stress
pada Kabupaten /
Kota di Provinsi
Sumatera Utara

Sumber : Lampiran II

2.3 Pengembangan Hipotesis
2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Fiskal Stress

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Bappenas (2003), serta Setiaji dan Adi

(2007) tentang peta kemampuan daerah (propinsi, maupun kabupaten dan kota)

dalam era otonomi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah Daerah berupaya

mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian utama dalam

penyusunan APBD sebagai upaya meminimalkan ketergantungan penerimaan dari

pemerintah pusat. Dalam kondisi fiskal stress, Pemerintah Daerah akan

mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sebagai upaya meningkatkan

pembiayaan daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Purnaninthesa (2006) membuktikan bahwa

fiskal stress berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Purnaninthesa (2006) menyimpulkan bahwa
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fiskal stress pada suatu daerah dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya guna mengurangi ketergantungan pada

pemerintah pusat.

Menurut Dongori (2006) menunjukkan fakta empiris bahwa fiskal stress

mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan daerah. Semakin

tinggi tingkat fiskal stress maka ada terdapat upaya daerah untuk meningkatkan

kemandiriannya, yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi asli daerahnya, yang

salah satunya tercermin pada Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu teori yang berkaitan dengan anggaran daerah yang terfokus pada

masalah fiskal stress adalah seperti yang dikemukakan oleh Spicer dan Bingham

(1991) yang menyatakan bahwa “When changing economic, demographic, and

political factors limit the growth of revenues, containment of hunger becomes

much more difficult, and fiskal stress may be resulted.” Dari teori tersebut dapat

disimpulkan adanya kaitan antara fiskal stress dengan anggaran daerah,

khususnya yang berkaitan dengan pendapatan (revenue).

Penelitian Abdul Halim (2001) tentang fiskal stress, menunjukan adanya

pergeseran kenaikan/penurunan dari komponen penerimaan dan pengeluaran

APBD. Pemerintah daerah yang mengalami kondisi fiskal stress berupaya

mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian utama dalam

penyusunan APBD sebagai upaya meningkatkan pembiayaan. Selain itu, ketika

Pemda mengalami kondisi fiskal stress yang cukup tinggi, daerah lebih

termotivasi untuk meningkatkan PAD-nya.
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Menurut peneliti semakin tinggi Pertumbuhan Penerimaan Asli Daerah maka

semakin tinggi kemungkinannya daerah itu mengalami fiskal stress, dikarenakan

daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan PAD-nya guna mencapai

keseimbangan anggaran daerah. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis yaitu:

H1: Pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap Fiskal Stress.

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiskal Stress

Dalam menghadapi Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus lebih

meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya ini akan terus mengalami perbaikan

sepanjang didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi

belanja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik diharapkan

memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah, baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan

lainnya.

Penelitian Haryadi (2002) menunjukkan fiskal stress secara signifikan

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa

Timur sebelum dan sesudah krisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat

kemampuan pembiayaan daerah sebelum krisis relatif lebih besar dibandingkan

sesudah krisis, dari segi kemampuan mobilisasi daerah relatif lebih baik sesudah

krisis, dari segi tingkat ketergantungan relatif menunjukkan perkembangan yang

positif sesudah krisis.

Penelitian Andayani (2004) yang menguji fiskal stress pada saat krisis ekonomi

dan sebelum krisis ekonomi menunjukkan bahwa disaat daerah mengalami fiskal
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stress yang tinggi (yaitu pada saat krisis ekonomi) maka terdapat kecenderungan

peningkatan belanja daerah.

Purnaninthesa (2006) dan Dongori (2006) menunjukkan fakta empiris yang

hampir sama bahwa, fiskal stress mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat

pembiayaan daerah. Secara komprehensif, Dongori (2006) memberikan gambaran

empiris bahwa dibandingkan dengan era sebelum Otonomi Daerah, pengaruh

fiskal stress terhadap tingkat pembiayaan sesudah otonomi lebih besar

dibandingkan sebelum otonomi. Perubahan pembiayaan ini lebih banyak

disebabkan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan

dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-

kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam hal ini belanja

pembangunan.

Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan

motivasi bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Pemerintah diharapkan menggali potensi yang ada di daerahnya, sehingga

Pendapatan Asli Daerahnya dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah,

khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan public ataupun peningkatan

prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada

gilirannya harapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat terpenuhi.

Berarti fiskal stress benar-benar memberikan pengaruh terhadap pembelanjaan

daerah.
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Sementara Penelitian Budi S. dan Priyo H.A. (2008) tentang fiskal stress menyatakan

bahwa ”semakin tinggi fiskal stress di suatu daerah, maka semakin tinggi pula

pertumbuhan belanja modal/pembangunan di daerah itu”.

Menurut peneliti semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pengeluaran

pemerintah. Namun sebaliknya, semakin tinggi pertumbuhan Belanja Modal,

semakin tinggi potensi penerimaan pemerintah dapat diharapkan (expected

revenues) di masa mendatang. Konsekuensinya, semakin tinggi kemungkinan

suatu daerah mengalami fiskal stress. Dari gambaran pemaparan ini, dapat ditarik

hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Pertumbuhan belanja modal berpengaruh positif terhadap fiskal stress.

2.4 Variabel Kontrol dalam Fiskal Stress

Data kontrol biasanya dipergunakan untuk tujuan adakah data dari objek yang

diteliti memiliki perbedaan karakteristik (atau memiliki karakteristik spesifik)

tertentu. Dalam penelitian ini variabel kontrol yang digunakan adalah total

pendapatan daerah. Dalam hal ini total pendapatan daerah muncul sebagai

variabel penjelas. Karena pendapatan daerah biasanya sangat besar nilainya dan

untuk menghindari bias skala maka besaran pendapatan perlu dikompres.

2.5 Model Penelitian

Model yang dapat dikembangkan berdasar teori dan pengembangan hipotesis

penelitian adalah sebagai berikut :
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Pertumbuhan PAD
(Variabel X1)

Fiskal Stress
(Variabel Y)

Pertumbuhan Belanja Modal

(Variabel X2)

Gambar 1. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan
Belanja Modal dengan Total Pendapatan Daerah sebagai Variabel
Kontrol Terhadap Fiskal Stress

Keterangan :

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Variabel X1) dan Pertumbuhan Belanja

Modal (Variabel X2) sebagai variable independen berpengaruh terhadap Fiskal

Stress sebagai variabel dependen (Variabel Y). Fiskal stress (tax effort) diukur

berdasarkan realisasi penerimaan dibandingkan dengan nilai potensi pendapatan.

Sedangkan Pertumbuhan PAD diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah

periode APBD tahun tertentu dibagi dengan pendapatan asli daerah periode

APBD sebelumnya. Untuk Pertumbuhan Belanja Modal maka diukur berdasarkan

belanja modal periode APBD tahun tertentu dibagi dengan Belanja Modal Periode

APBD sebelumnya. Dan untuk variabel kontrol diukur berdasarkan total

pendapatan daerah tertentu se-Sumatera.

Total Pendapatan Daerah
(Variabel Kontrol)



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
3.1.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi juga dapat diartikan

sebagai totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun

pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota

kumpulan lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatnya. Dalam setiap

penelitian ilmiah selalu dihadapkan pada masalah populasi dan sampel, karena

populasi dan sampel penelitian merupakan sumber data yang akan digunakan

untuk mencapai tujuan penelitian. Populasi paling sedikit mempunyai sifat

yang sama. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah

Kabupaten / Kota Se-Sumatera Tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini

berjumlah 152 Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sumatera.

3.1.2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2008 : 116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang diambil harus

mewakili karakteristik populasi (representatif). Pada penelitian ini, teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sugiyono (2008 :

61) menyatakan bahwa “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila

semua populasi digunakan sebagai sampel. Jadi sampel yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah 152 Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sumatera. Adapun

kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sumatera menyajikan laporan

keuangan pada tahun 2013 - 2014.

2. Laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sumatera

telah diaudit oleh BPK RI.

3. Laporan keuangan yang akan digunakan adalah laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten / Kota Se-Sumatera.

3.2 Data Penelitian

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi

atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta

(Syofian Siregar. 2011:37). Pengelompokan data menurut sumber perolehannya

dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Data primer (primary data )

2) Data sekunder (secondary data)

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berupa data

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten /

Kota Se-Sumatera Tahun 2014. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

www.bps.go.id.

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis variabel penelitian, yaitu variabel

dependen atau variabel tak bebas (dependent variable), variabel independen atau

variabel bebas (independent variable) dan variabel kontrol.
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1) Variabel Dependen

Merupakan variabel yang besarannya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam

penelitian ini tekanan fiskal (Fiskal Stress) digunakan sebagai variabel dependen.

Upaya pajak yang tinggi mencerminkan tingkat fiskal stress yang lebih besar, hal

ini berarti bahwa permintaan jasa tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang

ada. Dalam penelitian ini, perhitungan Fiskal stress dapat dirumuskan sebagai

berikut:

Upaya Pajak = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
PDRB

(Saruc dan Sagbas 2008)

Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar

(ability to pay) pajak juga akan meningkat yang mengandung arti bahwa

administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar

penerimaan pajak meningkat.

2) Variabel Independen

a) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang

berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan

penerimaan lain-lain. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dijadikan sebagai

variabel untuk melihat bagaimana perkembangan capaian sumbangan daerah

dalam total penerimaan pemerintah dalam periode penelitian. Pertumbuhan

pendapatan asli daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:
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(Abdul Halim, 2004, 163)

Keterangan:

PPAD = Laju pertumbuhan PAD perTahun

PADt = Realisasi PAD Tahun tertentu

PADt-1= Realisasi PAD Tahun sebelumnya

b) Pertumbuhan Belanja Modal / Pembangunan (X2)

Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi

satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan

pada Kelompok Belanja Administrasi Umum (Halim, 2004). Belanja modal

adalah salah satu indikator pengeluaran pemerintah, semakin tinggi belanja modal

maka semakin tinggi pengeluaran pemerintah. Namun sebaliknya, semakin tinggi

pertumbuhan Belanja Modal, semakin tinggi potensi penerimaan pemerintah dapat

diharapkan (expected revenues) di masa mendatang. Konsekuensinya, semakin

rendah kemungkinan suatu daerah mengalami Fiskal stress. Dalam penelitian ini

pertumbuhan belanja modal digunakan sebagai variabel independen untuk

mencermati bagaimana perkembangan belanja modal pemerintah dari tahun ke

tahun. Pertumbuhan belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut :

(Abdul Halim, 2004, 163)
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Keterangan

PBM = Laju pertumbuhan belanja modal perTahun

BMt = Realisasi belanja modal Tahun tertentu

BMt-1 = Realisasi belanja modal Tahun sebelumnya

c) Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk melengkapi atau

mengontrol hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen,

agar mendapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih baik. Variabel

kontrol bukanlah variabel utama yang akan diteliti dan diuji, tetapi lebih ke

variabel lain yang mempunyai efek pengaruh (Jogiyanto, 2004:157). Variabel

kontrol pada penelitian ini adalah total pendapatan daerah yang diukur

berdasarkan total pendapatan daerah tertentu se-Sumatera.

3.4 Teknik Analisis Data
3.4.1Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan program komputer yaitu

dengan menggunakan program E-Views 8.

3.4.2 Alat Analisis

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan dalam menganalisis data

adalah model ekonometrika atau persamaan regresi linier berganda. Analisis ini

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikatnya. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka pengujian untuk

dua hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini disusun kedalam

persamaan model regresi sederhana sebagai berikut :
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Y = α + β1 PPAD_X1 + β2 PBM_X2 + β3 SIZE_X3 + e

Keterangan:

Y = Fiskal stress (upaya pajak (%))

PPAD_X1 = Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)

PBM_X2 = Pertumbuhan Belanja Modal (%)

SIZE_X3 = Total Pendapatan Daerah tertentu se-Sumatera

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = error

3.4.3Metode Analisis
3.4.3.1 Uji Hipotesis
3.4.3.1.1Uji t-Statistik

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah

koefeisen regresi satu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel

terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pengujian

hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan uji –t (t student).

Pengujian tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi digunakan uji t-

test yaitu (Abdul Hakim,2000 : 193) :

 Ho: bi = 0, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel

dependen.

 Ha : bi > 0, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen

secara positif.
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 Ha : bi < 0, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen

secara negatif.

Dimana :

b1= adalah penaksir koefisien bi

SD= Standar Deviasi

Dengan derajat keyakinan tertentu, maka jika :

 t-hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara individu

tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel independen terhadap variabel

dependen.

 t-hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara individu

terdapat pengaruh yang berarti antara variabel independen terhadap variabel

dependen.

3.4.3.1.2 Uji f- Statistik

Uji F-Statistik merupakan uji yang digunakn untuk mengetahui apakah variabel-

variabel bebas sescara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara

siginifikan. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau α =

0,05 dan derajat kebebasan df1 =k-1 dan df2 = n- k, dimana n = jumlah observasi

dan k = jumlah variabel bebas yang digunakan. Hipotesis  yang dikemukakan

adalah:

 Hipotesis nol (Ho) : βi=0 : tidak berpengaruh signifikan

 Hipotesis alternatif (Ha) : βi≠0 : berpengaruh signifikan
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Kriteria : Jika F hitung >F tabel maka semua variabel bebas secara bersama-sama

mempengaruhi variabel terikat secara signifikan, maka Ho ditolak.

3.4.3.1.3 Koefisien Determinasi (R
2)

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara

serentak terhadap variabel terikat. Menurut Sumodiningrat (2002), R
2

adalah

sebuah fungsi yang tidak pernah menurun (non decreasing) dari jumlah variabel

bebas yang terdapat dalam model regresi. Bertambahnya jumlah variabel bebas,

maka R
2

akan meningkat dan tidak pernah menurun. Menurut Algifari (1997),

untuk menginterpretasikan koefisien determinasi dengan memasukkan

pertimbangan banyaknya variabel independen dan sampel yang digunakan dalam

penelitian, khususnya dalam model regresi linier berganda, menggunakan

koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R
2
). Adapun rumus

Adjusted R
2
, adalah sebagai berikut :

(Sumodiningrat, 2002)

Dimana :

R
2

= adjusted R
2

RSS = Residual Sum Square (Jumlah Kuadrat Sisa)

TSS = Total Sum Square (Jumlah Kuadrat Total)

Adapun untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh paling dominan

terhadap variabel terikat, dilakukan dengan melihat harga koefisien β. Semakin
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besar koefisien β suatu variabel bebas, maka akan semakin besar pengaruhnya

terhadap variabel terikat.

3.4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Model analisis regresi berganda dapat dijadikan sebagai alat estimasi jika asumsi

model regresi berganda tersebut merupakan model regresi yang dihasilakn

estimator linear yang tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbiased

Estimator/BLUE), yaitu data yang terdistribusi dengan normal, tidak terdapat

multikolineritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah

persyaratan BLUE ini dipenuhi atau tidak, dapat diuji dengan menggunakan uji

asumsi klasik.

3.4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan

(residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan

grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan

distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan

dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

3.4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi

dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau

exact di antara beberapa atau semua variable bebas dari suatu model regresi.

Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap

variabel yang dijelaskan.
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Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bias dideteksi

keberadaannya bila R
2

dari auxilary regression melebihi R
2

regresi keseluruhan

antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu

jika nilai varian inflation factor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas

tersebut memiliki persoalan multikolinieritas .

Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat,

yaitu :

1) Variasi besar (dari taksiran OLS)

2) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar

sehingga interval kepercayaan lebar)

3) Uji-t tidak signifikan. Suatu variabel bebas secara substansi maupun secara

statistik jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena variasi besar

akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar pula

kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan

4) R
2

tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test

5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak

sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

3.4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri

data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Yi)

meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari

Yi adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data cross

section dari pada timeseries. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang
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menggunakan data rata-rata. Untuk mendektesi keberadaan heteroskedastisitas

digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas

(p value) observasi R
2

lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang

diambil (digunakan α = 5 %), maka residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas :

Ho : ρ1 = ρ2 = ……. = ρq = 0 maka tidak ada heteroskedastisitas

Ha : ρ1≠ ρ2≠ ……. ≠ ρq ≠ 0 maka ada heteroskedastisitas



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisi pengaruh

pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal terhadap

fiskal stress pada kabupaten / kota Se-Sumatera tahun 2014.

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik

maupun pembahasan komprehensif berdasarkan fakta empiris, kajian teori

maupun peraturan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini

sebagai berikut :

1. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap fiskal stress pada kabupaten

/ kota Se-Sumatera.

2. Secara statistik penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan PAD

berpengaruh pada fiskal stress. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap fiskal stress. Pemerintah

daerah yang mengalami kondisi fiskal  stress akan berupaya mengoptimalkan

potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian utama dalam penyusunan

APBD sebagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan. Selain itu, ketika

Pemda mengalami kondisi fiskal  stress yang cukup tinggi, daerah akan lebih

termotivasi untuk meningkatkan PAD-nya. Hal ini menunjukkan bahwa
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kemandirian APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin

besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber

pendapatan dari bantuan, maka daerah akan leluasa untuk mengakomodasikan

kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang

tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat daerah.

3. Secara statistik penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan belanja

modal tidak berpengaruh pada fiskal stress. Besar kecilnya belanja modal

berpengaruh pada besar kecilnya fiskal stress yang terjadi, tergantung pada

besarnya penerimaan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah serta pemanfaatannya. Peningkatan dan penurunan belanja

modal di pemerintah daerah kabupaten / kota Se-Sumatera menunjukkan

bahwa pemerintah ingin berupaya untuk meningkatkan PADnya dengan

melalui pemanfaatan belanja modal. Dengan pemanfaatan belanja modal yang

efektif dan efisien akan memaksimalkan penerimaan pemerintah serta

berdampak akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasaan yang dipaparkan, saran yang disampaikan

sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan

peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya dari tahun ke tahun

yakni dengan menerapkan dan memperbaiki cara dan juga sistem yang telah

dilakukan, atau minimal penerimaan dari sumber-sumber penerimaan pajak

daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut
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harus dipertahankan jumlahnya, sehingga ketergantungan daerah terhadap

bantuan dana dari pusat setiap tahunnya bisa dikurangi.

2. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan dapat merencanakan target

penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki, menggerakkan sumber

daya yang ada untuk memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki dan

meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PAD sehingga kesejahteraan

rakyat dapat tercapai.
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