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ABSTRACT

ANALYSIS DIFFERENTIATION THE SHARE OF REGIONAL OWN
REVENUE AND THE GROWTH OF REGIONAL OWN REVENUE BEFORE

AND AFTER THE REGIONAL AUTONOMY (EMPIRICAL STUDY AT
COUNTRY/CITY IN INDONESIA)

By

ANISTIA HAQ

This study aims to examine the differences of the share of regional own revenue and the
growth of regional own revenue before and after the regional autonomy is being held at
country/city in Indonesia.

The population used in this study is country/city of Indonesia for the period of 1998-2000
and 2012-2014. Samples were obtained are as much 78 countries/cities in Indonesia. The
hypothesis tested in this study is using Paired Sample T-test for testing the
differentiation the share of regional own revenue and the growth of regional own
revenue before and after the regional autonomy.

The results found that the share of regional own revenue after the regional autonomy is
significantly lower than before the regional autonomy. Meanwhile for the growth of
regional own revenue after the regional autonomy is significantly higher than before the
regional autonomy.

Keywords: The Share of Regional Own Revenue, The Growth of Regional Own

Revenue, and Regional Autonomy.



ABSTRAK

ANALISIS PERBEDAAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA
DAERAH SERTA PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH

OTONOMI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI
INDONESIA)

Oleh

ANISTIA HAQ

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah terdapat perbedaan kontribusi PAD
terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah
diberlakukannya otonomi daerah pada kabupaten/kota di Indonesia.

Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang
terdapat di Indonesia untuk tahun 1998 – 2000 dan tahun 2012 – 2014.. Sampel yang
diperoleh adalah sebanyak 78 kabupaten/kota di Indonesia. Hipotesis dalam
penelitian ini diuji meggunakan Paired Sample T-test untuk menguji perbedaan
kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan
sesudah otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil menunjukkan bahwa kontribusi PAD
terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah secara signifikan lebih rendah
dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Sedangkan untuk
pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah secara signifikan lebih tinggi
dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah.

Kata Kunci: Kontribusi PAD, Pertumbuhan PAD, dan Otonomi Daerah.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengertian otonomi daerah  sesuai dengan ketentuan umum mengenai Pemerintah

Daerah yang diatur pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan kemudian

diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004; ialah hak wewenang

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Ketentuan umum tersebut didukung dengan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang No.

33 Tahun 2004, mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua Undang-undang tersebut memberikan konsekuensi dalam arti kata

kewajiban baru pada daerah tiap-tiap daerah bersangkutan agar dapat melakukan

penataan di berbagai bidang, baik secara administratif maupun keuangan. Hal

itulah yang diharapkan dapat menjadikan konsep desentralisasi yang sesungguhnya

terwujud.

Otonomi daerah secara umum merupakan gambaran kondisi dimana kendali atau

komando suatu daerah diserahkan kembali dari pemerintahan pusat kepada
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pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari penerapan desentralisasi. Dengan

diterapkannya desentralisasi pemerintahan, maka diharapkan tiap-tiap daerah

dapat berjalan mandiri dengan meminimalisasi campur tangan pemerintah pusat.

Timbulnya kemandirian akan tercipta pada masing-masing daerah dengan adanya

koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara sesama

pemerintah daerah di dalamnya yang tetap terjaga.

Mengutip berita kompas.com oleh Advertorial (2016), bahwa meski dinilai

banyak menghasilkan kemajuan, sampai sekarang pun penerapan otonomi daerah

tidak semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan masih terdapat banyak hal yang

perlu dibenahi. Salah satunya adalah mengenai kewenangan pemerintah daerah

dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 ayat 3 tertulis “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”. Namun di sebagian daerah realitanya tidak demikian. Hal

tersebut dilihat  tidak selaras dengan kenyataan tolak ukur yang ada. Karena untuk

dapat melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah

satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah

dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta

kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2010).

Kebutuhan pemerintah daerah demi mengoptimalkan pelayanan publik pada

masing-masing wilayahnya, tentu tidak sama dan selalu berubah-ubah seiring

berjalannnya waktu. Pemerintah daerah akan mengeluarkan dana berupa belanja
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daerah untuk keperluan konsumsi demi terwujudnya pelayanan publik yang

semakin meningkat. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah

cenderung lebih mengandalkan transfer/grants dari pusat setelah otonomi daerah

diterapkan, dibandingkan dengan memaksimalkan PAD daerahnya masing-

masing. Padahal, jika dilihat dalam keadaan normal, peningkatan Pendapatan

Domestik Bruto (PDB) tiap individu masyarakat akan turut mempengaruhi PAD.

Hal tersebut tentunya dapat memberikan efek domino pada pengeluaran

pemerintah daerah yang sewajarnya juga turut mengalami peningkatan.

Beda yang paling menonjol terutama pada sisi keuangan pemerintahan di

Indonesia  setelah diberlakukannya otonomi daerah ialah adanya dana transfer

atau dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi

Umum; yang selanjutnya disebut DAU, merupakan salah satu unsur dana transfer

selain DAK dan DBH oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang

bersumber dari APBN. Seperti yang diutarakan oleh Nordiawan, dkk. (2007),

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Saat

pusat mengalokasikan DAU dengan alokasi yang cukup besar, maka pemerintah

daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap, tidak

berkurang. Hal ini yang menjadikan kontribusi PAD yang setelah era otonomi

daerah diterapkan yang diharap dapat meningkat, justru  mengalami penurunan.

Bertolak belakang dengan teori yang diutarakan oleh Wallace E (1993) dalam Lin

dan Liu (2000), bahwa:

“According to the proponents of fiscal decentralization, such a shift of fiscal
power and responsibility to lower level of government can increase
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economic efficiency because governments at lower level have informational
advantages over the central government concerning resource allocation.”

Dengan kata lain, otonomi daerah sewajarnya dapat meningkatkan efisiensi

ekonomi karena memiliki pemahaman masing-masing mengenai alokasi sumber

pendapatan yang berpotensi pada wilayahnya. Namun pada nyatanya, tetap saja

kontribusi DAU sebagai transfer pemerintah pusat terhadap Belanja Daerah justru

lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Dengan arti

lain, pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian

keuangan daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah tidak menjadi lebih

mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat (Ndadari dan Adi,

2008). Namun tetap saja, apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan

penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal

(Shinta, 2009 dalam Pramuka, 2010)

Menurut Haryono (2007) dalam Fitri (2014), data empiris yang ada menunjukkan

bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dapat membiayai belanja

Pemerintah Daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Hal ini juga menjadi salah

satu alasan yang dijadikan Pemerintah Daerah seakan melakukan penghematan

terhadap PAD, serta lebih mengandalkan transfer/grants dari pusat.

Realisasi PAD pada Kabupaten/kota di Indonesia, jumlah dan peningkatan

kontribusi PAD, serta pertumbuhan PAD memiliki peranan dalam rencana

peningkatan kemampuan daerah dari segi keuangan agar tidak selalu bergantung

pada pemerintah pusat sehingga dapat menerapkan kemandirian di dalamnya.

Karena PAD merupakan representasi pendapatan yang dihasilkan pada masing-

masing daerah tersebut.
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Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian milik Dinata (2013).

Perbedaan penelitian terletak pada populasi dan sampel serta perbedaan periode

tahun yang digunakan dalam penelitian. Dinata (2013) dalam penelitiannya

menggunakan data kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat 5 tahun sebelum dan

11 tahun sesudah otonomi daerah, sedangkan peneliti menggunakan data yang

lebih general yaitu kabupaten/kota di Indonesia sebagai populasi dan sampel

penelitian serta menggunakan data 3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah otonomi

daerah diberlakukan sebagai periode tahun yang digunakan. Dinata (2013) pula

menggunakan tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, sedangkan peneliti

menggunakan jeda 10 tahun; sehingga data yang diambil yaitu dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2014, sebagai periode tahun penelitian sesudah

diberlakukannya otonomi daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka

penelitian ini mengangkat judul “Analisis Perbedaan Kontribusi PAD terhadap

Belanja Daerah serta Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi

Derah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka

diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah

sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan

sebelum otonomi daerah?
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2. Apakah pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah otonomi

daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum otonomi

daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan adapun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kontribusi PAD terhadap belanja daerah

sesudah otonomi daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan

sebelum otonomi daerah?

2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah

mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi baru

mengenai akuntansi khususnya dalam ranah sektor publik, juga diharapkan

agar dapat membantu memberikan wawasan mengenai kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah sebelum dan

sesudah otonomi daerah serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sebelum dan sesudah otonomi daerah.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran bagi

pemerintah daerah untuk kelak dapat menjadi bahan pertimbangan

pengaruhnya suatu kebijakan setelah penerapannya sesuai dengan apa

yang telah direncanakan sebelumnya. Juga dapat dijadikan tolak ukur

untuk dapat memaksimalkan kinerja serta potensi alami masing-masing

daerah agar maksud dan tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah dapat

terwujud secara optimal.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah dijelaskan sebagai hak wewenang

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dimana daerah otonom yang dimaksudkan adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2010).

Wewenang yang diberikan dalam pelaksanaan otonomi daerah terhadap

kabupaten/kota didasari oleh desentralisasi yang bersifat nyata, luas, dan

bertanggung jawab. Seperti yang tercantum di dalam UU No. 32 Tahun 2004

Pasal 2 ayat 3, bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan

pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
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pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dengan adanya maksud dari tujuan

tersebut, diharapkan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan

umum, dan daya saing daerah secara maksimal dari kepemerintahan pada masing-

masing daerah. Dengan terlaksananya hal tersebut, masyarakat diharapkan mampu

merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah seperti apa yang telah dijabarkan, dimaksudkan

untuk dapat berfokus pada daerah atau kabupaten/kota sebagai sasaran utamanya.

Seperti apa yang tertera dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004, penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai pendukung pelaksaan

otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan

bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah

kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang

terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga

tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar

daerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah

otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada

bagi wilayah administrasi.
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6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi

badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi

anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam

kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan

kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur

sebagai wakil pemerintah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah atau yang

selanjutnya disebut PAD; secara mendasar merupakan penerimaan yang diperoleh

daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), PAD adalah penerimaan daerah dari

sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Seperti yang dinyatakan oleh McCluskey dan Bevc (2007) bahwa:

“In addition, financial resources should be commensurate with the
responsibilities allocated to them, and that part of the financial resources of
local government should be derived from local taxes for which they have the
power to determine the rate.”

Namun tidak hanya pajak daerah sumber yang menjadi asal terkumpulnya dana

PAD, melainkan ada beberapa objek yang ikut membangun PAD. Menurut

undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber PAD terdiri dari:
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1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah.

2. Retribusi Daerah

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

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan

daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis

pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

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

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

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta/kelompok.

4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik

pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan

daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan

sebagai berikut :
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a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah

f. penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing.

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

h. Pendapatan denda pajak

i. Pendapatan denda retribusi

j. Pendapatan eksekusi atas jaminan

k. Pendapatan dari pengembalian

l. Fasilitas sosial dan umum

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

2.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah dalam pengertian yang mendasar merupakan semua pengeluaran

pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002). Serta dijelaskan

pula dalam Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari beberapa pengertian tersebut

dapat kita asumsikan bahwa belanja daerah merupakan suatu kas yang
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dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi hak serta melaksanakan kewajiban

pemerintah terhadap rakyat maupun pemerintah pusat.

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda Pasal 155, belanja daerah

dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah

didanai dari dan atas beban APBN. Menurut Nordiawan, dkk. (2007), Belanja

daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan

belanja langsung.

1. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri

dari:

a. Belanja pegawai,

b. Bunga,

c. Subsidi,

d. Hibah,

e. Bantuan sosial,

f. Belanja,

g. Bagi Hasil,

h. Bantuan Keuangan, dan

i. Belanja tidak terduga.
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2. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaab

program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas:

a. Belanja pegawai (honorium/upah),

b. Belanja barang dan jasa, serta

c. Belanja modal.

Untuk kepentingan administratif, pengawasan, dan evaluasi, struktur APBD

diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang

bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah terdiri atas urusan wajib dan

urusan pilihan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8

(delapan) urusan pilihan pemerintah daerah.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan,

pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan,

perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil,

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, social,

tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, peneneman modal, kebudayaan,

pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan

umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, serta

komunikasi dan informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan

pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral,
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pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi

(Nordiawan, dkk., 2007).

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi

pada masing-masing pemda. Pembagian struktur belanja berdasarkan organisasi

ini meliputi unsur pemerintaahan daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, belanja

daerah juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya adalah untuk

keselarasan dan keterpaduaan pengelolaan keuangan Negara (Nordiawan, dkk.,

2007). Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri atas:

a. Pelayanan umum.

b. Ketertiban dan ketentraman.

c. Ekonomi.

d. Lingkungan hidup.

e. Perumahan dan fasilitas umum.

f. Kesehatan.

g. Pariwisata dan budaya.

h. Pendidikan.

i. Perlindungan sosial.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Judul Penelitian Peneliti Variabel Hasil Penelitian
1. Analisis Kinerja

Keuangan dan
Pertumbuhan
Ekonomi
Sebelum dan
Sesudah Otonomi
Daerah di
Kabupaten Kulon
Progo

Andreas Ronald
dan Dwi
Sarmiyatiningsi
h (EFEKTIF
Jurnal Bisnis
dan Ekonomi,
Vol. 1 No. 1,
2010)

1. Kinerja
Keuangan

2. Pertumbuhan
Ekonomi

Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa
sesudah diberlakukannya
Otonomi Daerah, rasio
efisiensi belanja
cenderung menurun,
yang artinya Belanja
Daerah cenderung efisien
sehingga pertumbuhan
ekonomi mengalami
peningkatan meskipun
dalam angka yang relatif
kecil.

2. Analisis
Kontribusi PAD
terhadap Belanja
Daerah dan
Pertumbuhan PAD
Sebelum dan
Sesudah Otonomi
Derah (Studi
Empiris pada
Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera
Barat)

Gita Dinata
(Jurnal Ekonomi
dan Bisnis
Universitas
Negeri Padang,
2013)

1. Kontribusi
PAD terhadap
Belanja
Daerah

2. Pertumbuhan
PAD

1. Kontribusi PAD
terhadap belanja daerah
sebelum otonomi
signifikan negatif
terhadap kontribusi
PAD terhadap belanja
daerah sesudah
otonomi daerah.

2. Pertumbuhan PAD
sebelum otonomi
signifikan positif
terhadap pertumbuhan
PAD sesudah otonomi
daerah

3. Perbedaan
Pendapatan Asli
Daerah Sebelum
dan Sesudah
Otonomi Daerah
di Kabupaten dan
Kota Provinsi
Bali

Gde Adi
Pradnyana dan
Ni Made Adi
Erawati (E-
Jurnal
Akuntansi
Universitas
Udayana, Vol.
16 No. 3, 2016)

1. PAD 1. Hasil penelitian
menunjukkan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebelum
otonomi Daerah
berbeda dengan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sesudah
otonomi Daerah di
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seluruh Kabupaten dan
Kota di Provinsi Bali.

2. PAD di Kabupaten dan
Kota di Provinsi Bali
mengalami
peningkatan.

4. Peta Kemampuan
Keuangan Daerah
Sesudah Otonomi
Daerah: Apakah
Mengalami
Pergeseran?
(Studi Pada
Kabupaten dan
Kota se Jawa –
Bali)

Wirawan Setiaji
dan Priyo Hari
Adi (Simposium
Nasional
Akuntansi X,
Universitas
Hassanudin
Makassar, 26-28
Juli 2007)

3. Kemampuan
Keuangan
Daerah

1. Pada peta kemampuan
keuangan sebelum
otonomi daerah
dilaksanakan (1999-
2000) persebaran
daerah paling tinggi
berada pada kuadran
IV.

2. Terdapat perbedaan
Growth (pertumbuhan)
PAD yang signifikan
antara sebelum dan
sesudah otonomi daerah,
kontribusi PAD terhadap
belanja justru lebih
rendah dibanding
kontribusi setelah
otonomi.

3. Pada peta kemampuan
keuangan setelah
otonomi daerah
dilaksanakan (2001-
2004) dengan titik
tengah rata-rata tahun
1999-2000, sebagian
besar daerah berada
pada kuadran II.

5. Fiscal
Decentralization
and Economic
Growth in China

Justin Yifu Lin
and Zhiqiang
Liu (Economic
Development
and Cultural
Change, Vol. 49,
page 1–21,
2000)

1. Fiscal
Decentralizati
on

2. Economic
Growth

1. Penelitian ini
menemukan bahwa
desentralisasi fiskal
memberikan kontribusi
yang signifikan
terhadap pertumbuhan
ekonomi.

2. Selain dari sektor
desentralisasi fiscal, hal
lain (sistem household
responsibility pada
rural sektor dan
“kepentingan pribadi”
sektor industri dengan
memperluas
kepemilikan publik
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perusahaan) juga
menjadikan
pertumbuhan ekonomi
di China lebih
kondusif.

3. Menurut data yang
terkumpul,
desentralisasi fiskal
telah meningkatkan
rata-rata pertumbuhan
di China terutama
dengan
mengembangkan
efisiensi alokasi
sumber daya daripada
meningkatkan
investasinya.

6. Fiscal
Decentralization
in The Republic of
Slovenia: An
Opportunity for
The Property Tax

William J.
McCluskey and
Igor Bevc
(Property
Management,
Vol. 25 Issue: 4,
pp.400-41,
2007)

1. Fiscal
Desentralizati
on

2. Property Tax

1. This study finds that in
terms of both municipal
revenue and
expenditure there
remains a high degree
of centralised control
by the state.

2. On the positive side
with the introduction of
the new property tax
there is an expectation
for greater local fiscal
autonomy, however, on
the negative side
progess towards the
introduction of the new
tax has been extremely
slow.

3. The study concludes
that while the
proposals are likely to
provide for a more
stable and uniform
local tax, there appears
to be lethargy in
implementing the
property tax.

7. Fiscal
Externalities in A
Three-Tier
Structure of

Andreas
Kappeler
(Journal of
Economic

1. Conditional
grants

2. Federal
redistribution

1. The author identifies an
additional qualitative
incentive effect,
particularly for
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Government Studies, Vol. 41
Issue: 6, pp.863-
880, 2014)

3. Public
investment

4. Fiscal
federalism

intermediate
governments. They
behave strategically to
attract additional
redistribution funds
from outside, though
still using corrective
policies to provide
investment incentives
toward their own
regions.

2. The results also suggest
that differently from the
USA the federal system
of the EU may lead to
inefficiently low
regional investment.

8. How Much Does
Innovation Matter
for Economic
Growth?

Alberto Colino,
Diana Benito-
Osorio, Carlos
Rueda Armengot
(Management
Decision, Vol.
52 Issue: 2,
pp.313-325,
2014)

1. Innovation
2. Economic

Growth
3. Total Factor

Productivity

4. It seems that for the
last five decades,
growth in apparent
labour productivity in
the Southern European
economies is mainly
due to the evolution of
TFP associated
principally with
innovation and
technical progress.

5. the growth accounting
exercise reveals the
importance of
transitional dynamics
in explaining the
evolutionary path
followed by these
economies.

6. an endogenous growth
theory implication is
that economic policies
that embrace
competition,
technological process,
openness, and
innovation will
promote growth.
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2.3 Model Penelitian

Penelitian ini akan mengamati apakah ada perbedaan kontribusi PAD terhadap

belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah diberlakukannya

otonomi daerah. Kerangka penelitian digambarkan pada gambar 2.1 sebagai

berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Keterangan:

t0 = event date yaitu saat diberlakukannya kebijakan, tahun 2001.

t-1 = periode sebelum kebijakan, yaitu tahun 1998 s.d tahun 2000.

t1 = periode sesudah kebijakan, yaitu tahun 2012 s.d. tahun 2014.

OTONOMI
DAERAH

Sebelum Sesudah

Kontribusi
PAD

Terhadap
Belanja
Daerah

Pertumbuhan
PAD

Kontribusi
PAD

Terhadap
Belanja
Daerah

Pertumbuhan
PAD

Event windowPre-event window Post-event window

t0 t1t-1
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2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah

Otonomi Daerah

Seperti yang diuraikan oleh Adi (2006), otonomi daerah juga termasuk

didalamnya desentralisasi fiskal yang mengharuskan daerah mempunyai

kemandirian keuangan yang tinggi. Desentralisasi fiskal dilakukan pada saat

daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Kebijakan otonomi

daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam peningkatan PAD.

Dengan adanya otonomi daerah, berbagai daerah berlomba untuk melakukan

inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri, hal itu bisa dilihat dari

pertumbuhan PAD yang semakin meningkat dan semakin besarnya kontribusi

PAD tersebut terhadap belanja daerah (Dinata, 2013).

Hasil penelitian ini selaras dengan apa yang dihasilkan dari oleh Wirawan dan

Priyo (2007), yang mengemukakan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja

daerah sesudah otonomi daerah lebih rendah dibandingkan dengan sebelum

otonomi daerah diberlakukan. Hal tersebut pula sama dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Dinata (2013), yang mengemukakan bahwa kontribusi PAD

sesudah otonomi daerah lebih rendah daripada sebelum otonomi daerah.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak sesuai dengan teori

yang ada. Seperti apa yang dinyatakan oleh Dinata (2013) bahwa dengan adanya

otonomi daerah, berbagai daerah berlomba untuk melakukan inovasi demi

terciptanya daerah yang mandiri, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan PAD yang
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semakin meningkat dan semakin besarnya kontribusi PAD tersebut terhadap

belanja daerah. Namun tetap saja, diberlakukannya otonomi daerah memiliki

maksud dan tujuan agar daerah dapat lebih mandiri, dapat mengatur daerahnya

tanpa terlalu mengandalkan transfer/grants pemerintah pusat. Serta diharapkan

dengan adanya kewenangan yang lebih besar memberikan peluang kepada daerah

menggali berbagai potensi daerah dan mengoptimalisasi berbagai sumber daya

yang dimiliki, dan pada gilirannya dapat mendorong tercapainya kemampuan

keuangan yang lebih baik (Setiaji dan Adi, 2007). Dari pernyataan tersebut, maka

hipotesis yang diajukan berupa:

H1 : Kontribusi PAD terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah lebih

tinggi dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.

2.4.2 Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah

Pradnyana dan Erawati (2016) menyatakan bahwa sejak diberlakukannya

otonomi, pemerintah daerah dalam era otonomi mulai menggali potensi-potensi

pendapatan asli dari daerahnya sehingga PAD dapat meningkat cukup tinggi. Di

sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan menjadi lebih mandiri dengan

mengurangi ketergantungan terhadap subsidi yang diturunkan dari pusat.

Keterkaitan antara desentralisasi dan penerimaan asli daerah (PAD) yang paling

realistis adalah bahwa desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial,

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan

sosial ekonomi yang cepat di tingkat lokal sehingga memungkinkan untuk

menggali potensi PAD secara maksimal (Dinata, 2013). Dengan maksud dan
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tujuan tersebut, maka pemberlakuan otonomi daerah diharapkan mampu membuat

pertumbuhan PAD menjadi lebih baik.

Hasil penelitian milik Setiaji dan Adi (2007), Dinata (2013), serta Pradnyana dan

Erawati (2016), memilik hasil selaras yang mengemukakan bahwa pertumbuhan

PAD setelah otonomi secara empiris lebih tinggi (lebih baik) dibanding

pertumbuhan PAD sebelum otonomi. Begitu juga dengan hasil penelitian oleh Lin

dan Liu (2000), yang menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian-

penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian dari Colino et al. (2014)

yang menyatakan bahwa:

“An endogenous growth theory implication is that economic policies that

embrace competition, technological process, openness, and innovation will

promote growth.”

Bahwa dengan adanya kompetisi, proses peningkatan teknologi, keterbukaan,

serta dengan adanya inovasi tentu akan berpengaruh baik pada pertumbuhan

ekonomi. Otonomi daerah merupakan salah satu inovasi yang diberlakukan agar

pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam menggali potensi-potensi pendapatan

asli dari daerahnya sehingga pertumbuhan PAD untuk masinng-masing daerah

dapat tumbuh dengan lebih baik. Dari teori dan hipotesis tersebut, diajukan

hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pertumbuhan PAD sesudah otonomi daerah lebih tinggi dibandingkan

dengan sebelum otonomi daerah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi

yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang terdapat

di Indonesia.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik cluster

sampling dan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010), cluster sampling

merupakan salah satu metode pengambilan sampel dengan teknik probability

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Dengan menggunakan cluster sampling, untuk menentukan mana yang dijadikan

sampelnya, maka wilayah populasi terlebih dahulu ditetapkan secara random, dan

menentukan jumlah sample yang digunakan pada masing-masing daerah tersebut

dengan menggunakan teknik proporsional stratified random sampling mengingat
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jumlahnya yang bisa saja berbeda (Sugiyono, 2010). Sedangkan untuk metode

purposive sampling, kriteria yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah berdiri dan bukan merupakan

daerah hasil pemekaran selama periode tahun penelitian.

2. Kabupaten/Kota tersebut memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam jangka waktu 3

tahun sebelum dan 3 tahun sesudah otonomi daerah, yaitu tahun 1998 -

2000 serta tahun 2012 - 2014.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu

berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam bentuk Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah

diaudit untuk tahun 1998 - 2000 dan tahun 2012 - 2014. Data tersebut diporoleh

dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah

(www.djpk.depkeu.go.id).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan besaran

kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan

sesudah diterapkannya otonomi daerah di seluruh Indonesia untuk periode

penelitian, yaitu sebelum (tahun 1998 - 2000) dan sesudah (tahun 2012 - 2014)

otonomi daerah.
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3.3.1 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja dalam APBD secara

umum dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu Belanja Administrasi Umum,

Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Belanja Modal,

Belanja Transfer, serta Belanja Tak Tersangka. PAD menjadi salah satu

komponen yang akan mempengaruhi besaran belanja yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah. Berikut ialah rumus Perhitungan Kontribusi PAD terhadap

belanja daerah:

Keterangan:

K : Kontribusi PAD (%)

X : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Y : Total Belanja Daerah

3.3.2 Pertumbuhan PAD

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

secara mendasar merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut

= %
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Mardiasmo (2002), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil

perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, serta lain-lain yang termasuk dalam pendapatan yang sah.

Pertumbuhan PAD berbeda-beda setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi

oleh berbagai macam faktor yang mendukung. Dengan diberlakukannya otonomi

daerah, diharapkan pertumbuhan PAD sesudahnya dapat lebih baik serta

meningkat. Berikut ini merupakan rumus Perhitungan Pertumbuhan PAD:

Keterangan:

P : Pertumbuhan PAD (%)

Xi : Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode i

Xi-1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode i-1

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Seperti apa yang disebutkan oleh Sugiyono (2014), metode statistik deskriptif

merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

= − ( − )( − ) %
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generalisasi. Selain itu pula, statistik deskriptif memberikan gambaran atau

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum (min), nilai maksimum

(max), nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi mengenai variabel independen

dan dependen yang di jabarkan dalam bentuk statistik (Ghozali, 2013).

3.4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas data menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap

analisis multivariate. Apabila terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi

secara normal dan independen (Ghozali, 2013). Dapat dikatakan bahwa uji

normalitas secara umum dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah sampel

yang diselidiki terdistribusi secara normal atau tidak.

Dalam Ghozali (2013), dijelaskan pula mengenai dasar pengambilan untuk uji

normalitas data sebagai berikut:

1. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik

histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Product and

Service Solutions) versi 22.0. Hubungan yang akan diujikan dalam penelitian ini
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yaitu mengenai kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD

sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Untuk menguji dua sampel data yang berpasangan digunakan Uji Paired Sample

T-test. Uji ini menggunakan sampel data yang sama, namun perlakuan yang

diberikan berbeda, yaitu dengan membandingkan dua sampel data sebelum diberi

perlakuan (pre-test) dan setelah diberi perlakuan (post-test). Pengujian hipotesis

ini dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% dan tingkat

analysis error (α) sebesar 5%. Dan apabila digambarkan kriteria pengujian adalah

sebagai berikut:

1. Jika Asymp. Sig. > 0,05 maka H0 tidak terdukung dan Ha terdukung.

2. Jika Asymp. Sig. < 0,05 maka H0 terdukung dan Ha tidak terdukung.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan kontribusi

PAD terhadap belanja daerah serta pertumbuhan PAD sebelum dan sesudah

otonomi daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil uji hipotesis

yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hanya hipotesis kedua yaitu

pertumbuhan PAD yang terdukung. Namun untuk hipotesis pertama yaitu

kontribusi PAD terhadap belanja daerah terbukti tidak terdukung. Adapun

simpulan analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hipotesis pertama, hasil menunjukkan bahwa kontribusi PAD

terhadap belanja daerah sesudah otonomi daerah secara signifikan lebih

rendah dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah.

Penurunan kontribusi PAD disebabkan karena setelah otonomi daerah

berlangsung, pemerintah daerah cenderung berhemat dalam penggunaan

PADnya serta lebih mengandalkan DAU yang diterima dari pemerintah

pusat (flypaper effect).

2. Berdasarkan hipotesis kedua, hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan

PAD sesudah otonomi daerah secara signifikan lebih tinggi dibandingkan
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dengan sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Diberlangsungkannya

otonomi daerah memberikan dampak yang cukup membuat pemerintah

daeraah bereaksi dengan lebih berinovasi serta lebih efisien dalam

pengelolaan PAD daerahnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan selama penelitian ini diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melakukan analisis pada dua variabel saja, yaitu

kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum

dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Sehingga menjadikan

penelitian ini masih belum dapat menghasilkan informasi dampak

diberlangsungkannya otonomi daerah dalam banyak cakupan bidang,

khususnya bidang ekonomi di Indonesia.

2. Penelitian ini hanya melakukan analisis pada 3 tahun sebelum dan 3 tahun

sesudah otonomi daerah dilakukan. Yaitu tahun 1998 – 2000 dan tahun

2012 – 2014. Belum dapat  mengambil periode tahun yang lebih panjang

karena kesediaan data yang belum lengkap.

3. Meskipun populasi dan sampel penelitian ini tergolong lebih general dari

penelitian-penelitian sebelumnya, namun masih banyak data PAD dan

belanja daerah pada beberapa kabupaten/kota yang tidak tercantum pada

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan. Sehingga beberapa

kabupaten/kota yang bersangkutan tidak dapat diambil menjadi sampel.
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5.3 Saran

Pada penelitian selanjutnya agar dapat memperhatikan beberapa hal, sebagai

berikut:

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menganalisis tidak

hanya perubahan kontribusi PAD terhadap belanja daerah serta

pertumbuhan PAD saja untuk periode sebelum dan sesudah

diberlakukannya otonomi daerah. Seperti contoh, dapat menambahkan

variabel pertumbuhan ekonomi dan atau pengaruhnya dengan kinerja

pemerintah daerah. Sehingga hasil serta informasi yang diperoleh dapat

menunjukkan dampak dan pengaruh diberlakukannya otonomi daerah

secara lebih luas lagi.

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah periode

tahun penelitian, tidak hanya 3 tahun sebelum dan sesudah

diberlakukannya otonomi daerah. Sehingga hasil analisis yang didapat

akan lebih akurat.

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat memperoleh populasi

data (dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA))

kabupaten/kota yang mengandung informasi data yang lebih lengkap.

Sehingga tidak banyak sampel yang terbuang sia-sia.
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