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ABSTRAK 

 

PERILAKU OPRTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN JELANG 

PEMILUKADA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 

 

OLEH 

KHOLIFA RASTARY 

 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang perilaku oportunistik penyusun 

anggaran di Provinsi Lampung, khususnya menggambarkan perilaku oportunistik 

jelang pemilukada. Perilaku oportunistik adalah perilaku penyusun anggaran yang 

ingin mengambil keuntungan dari proses penetapan dan pengalokasian anggaran. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan pemerintah 

daerah dalam periode anggaran dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember.  

Perilaku oportunistik biasanya menguat jelang pemilukada, hal ini bisa dibuktikan 

dengan pengalokasian belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pelayanan 

umum, hibah dan bansos mengalami peningkatan pengalokasian yang tinggi. 

Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA sebagai sumber pendanaan APBD menjadi 

peran yang sangat penting dalam penganggaran, dan justru dalam 

pengalokasianya bisa menjadi sektor pendanaan yang dimanfaatkan oleh 

penyusun anggaran untuk memperoleh keuntungan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dengan periode Tahun 2010-2015. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa PAD dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap 

perilaku oportunistik di Provinsi Lampung pada Pemilukada. Perilaku 

oportunistik pada penelitian ini berbeda ditiap-tiap daerahnya. Untuk mengetahui 

perbedaan perilaku oportunistik ditiap-tiap daerah, penelitian ini menggunakan 

data panel dengan pendekatan fixed effect model dan menampilkan koefisien 

intersep masing-masing kabupaten. Berdasarkan hasil analisis perilaku 

oportunistik tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung 

Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Kata kunci : Perilaku oportunistik, Alokasi Anggaran, Penetapan Anggaran, 

APBD, Pemilukada, Panel Data. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR BUDGETING AHEAD OF LAMPUNG 

PROVINCE ELECTION 2015 

 

OLEH 

KHOLIFA RASTARY 

 

This study provides an overview of opportunistic behavior of budget makers in 

Lampung Province, specifically describing opportunistic behavior ahead of post-

conflict local election. Opportunistic behavior is the behavior of budget compilers 

who want to take advantage of the budgeting and allocation process. Regional 

Revenue and Expenditure Budget is a regional government financial plan within 

the budget period starting from January 1 to December 31. Opportunistic behavior 

usually strengthens ahead of post-conflict local election, this can be proven by 

spending allocations such as education, health, public services, grants and social 

expenditures experiencing a high allocation of allocations. Regional Original 

Revenue and SiLPA as a source of APBD funding become a very important role 

in budgeting, and precisely in alocation can be a funding sector that is used by 

budget makers to obtain profits. The data used in this study is secondary data with 

the period 2010-2015. The results showed that PAD and SiLPA had no effect on 

opportunistic behavior in Lampung Province in the Pemilukada. Opportunistic 

behavior in this study is different in each region. To find out the differences in 

opportunistic behavior in each region, this study uses panel data with the fixed 

effect model approach and displays the intercept coefficients of each district. 

Based on the results of the analysis of the highest opportunistic behavior found in 

Bandar Lampung City, Central Lampung Regency and South Lampung Regency. 

 

Keywords : Opportunistic behaviour, Budgeting Alocation, Determining 

Budgeting, APBD, General Election, Panel Data. 
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 I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 22 Tahun 1999). 

Pelimpahan wewenang kepada daerah mencakup kewenangan dalam seluruh 

bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan 

dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. 

Desentralisasi fiskal adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau 

kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi di daerah 

(Rondinelli dan Cheema, 1983). Daerah otonom memiliki kewenangan untuk 

mengatur sendiri urusan rumah tangganya, salah satu kewenangan daerah 

melakukan fungsi desentralisasi fiskal adalah menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan oleh 

peraturan daerah. Periode anggaran APBD meliputi satu periode anggaran, 

dimulai dari 1 januari hingga 31 desember yang terdiri atas struktur pendapatan, 

struktur belanja yang terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung dan 

struktur pembiayaan yang terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Proses penganggaran APBD 



2 
 

menggunakan sistem berbasis kinerja dan semangat melakukan efisiensi atas 

setiap belanja. Semangat tersebut harus tertanam dalam setiap pegawai di 

lingkungan pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Penganggaran APBD tidak 

terlepas dari salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan. Sebagai salah 

satu fungsi manajemen, maka selayaknya pemerintah daerah melaksaan 

perencanaan ini dengan sebaik-baiknya, jika ingin terwujudnya tujuan secara 

berdaya guna dan berhasil guna, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah 

kabupaten (D.J Mamesah, 1995). 

 

D.J Mamesah (1995) mengemukakan bahwa dalam penyusunan APBD terdapat 

empat prinsip : 

1.  Prinsip kemandirian memiliki fungsi sebagai usaha meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) serta adanya upaya ketetapan penggunaan 

dana yang tersedia agar dapat mengurangi ketergantungan kepada instansi 

yang lebih tinggi. 

2.  Prinsip prioritas memiliki fungsi dalam penyusunan anggaran agar 

diupayakan mempertajam prioritas dalam penggunaan dana. 

3.  Prinsip efisiensi dan efektifitas memiliki fungsi pengendalian pembiayaan 

dan penghematan menyeluruh pada prioritas kebutuhan. 

4.  Prinsip disiplin anggaran memiliki fungsi efektif dan efisien dalam 

menggunakan anggaran bagi instansi yang memperoleh anggaran, tepat 

guna dan tepat waktu pertanggung jawabannya serta tidak melaksanakan 

proyek yang tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD. 
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Pemerintah diminta untuk bijak dalam penetapan alokasi anggaran dan 

memprioritaskan urusan wajib terlebih dahulu dibandingkan dengan urusan 

pilihan, tak terkecuali pengalokasian anggaran untuk Pemilukada. Pemilukada 

adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 

langsung dan pendanaannya bersumber dari APBD (UU Nomor 27 Tahun 2007). 

Sejak Tahun 2005 hingga sekarang telah dilaksanakan pemilihan umum, baik itu 

pemilihan umum calon kepala daerah ataupun pemilihan umum calon legislatif 

ditingkat nasoinal, provinsi ataupun kabupaten. Efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan Pemilu belum pernah dievaluasi secara serius baik pemerintah 

pusat dan DPR, sebagian kalangan berpendapat Pemilu hanya menimbulkan 

beban keuangan yang sangat besar (Irwan Taufiq dan Ritongga, 2010). 

 

Provinsi Lampung terbentuk pada 18 Maret 1964 berdasarkan UU Nomor 14 

tahun 1964. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintah daerah, dalam menjalankan fungsi otonomi daerahnya, 

terhitung Provinsi Lampung telah melakukan tiga kali periode Pemilukada 

dimulai pada Tahun 2005. Pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Legislatif 

menimbulkan sorotan publik, karena dalam penyelenggaraannya membutuhkan 

dana yang besar (Citra Amalia, 2011). Besarnya anggaran Pemilukada dinilai 

kurang proporsional, mengingat masih banyaknya penduduk miskin di Indonesia 

yang membutuhkan bantuan pemerintah, agar bisa keluar dari garis kemiskinan. 

Masyarakat menilai kebijakan Pemilukada hanya mementingkan kalangan elit 

politik saja, tanpa melibatkan didalamnya seluruh lapisan masyarakat, sehingga 

membuat penduduk miskin merasa terdiskriminasi. Keadaan penduduk miskin 

yang tidak mendapatkan pendidikan dasar dan kurang paham pengetahuan politik, 
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dimanfaatkan oleh calon kepala daerah dan calon legislatif di daerah sebagai 

sumber perolehan suara dalam Pemilukada dan Pemilu Legislatif. Perolehan suara 

pada Pemilu kemungkinan didapatkan dengan cara memberikan janji-janji politik 

berupa kesejahteraan yang meningkat, pendidikan gratis dan tunjangan lainnya 

yang sifatnya berupa pemberian atau bantuan. Hal ini tentu akan membuat citra 

calon kepala daerah dan calon legislatif dimata masyarakat terlihat baik dan 

dipandang seolah peduli terhadap kesejahteraan penduduk miskin, sehingga 

membuat penduduk miskin tertarik dengan janji-janji yang diberikan oleh calon 

kepala daerah dan calon legislatif.  

 

Perilaku demikian dikenal dengan istilah perilaku oportunistik. Perilaku 

oportunistik adalah perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala 

cara bahkan dengan cara yang tidak benar (Maryono, 2013). Definisi lebih lanjut 

mengenai perilaku oportunistik penyusun anggaran yaitu perilaku dalam 

penetapan alokasi belanja dan preferensi yang mengarah pada alokasi belanja 

yang menguntungkan diri pribadi juga keinginan untuk aman secara fiskal 

(Romarina dan Makfatih, 2010). Perilaku oportunistik ini mengarah pada 

terjadinya adverse selection (menyembunyikan informasi) dan moral hazard 

(penyalahgunaan wewenang). 

 

Ada berbagai cara untuk mengetahui perilaku oportunistik, umumnya cara 

mengetahui perilaku tersebut adalah dengan melihat alokasi anggaran yang 

kenaikannya sangat tinggi. Abdullah (2012) menjelaskan perilaku oportunistik 

terlihat pada spread alokasi anggaran belanja tertentu dari APBD tahun 
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sebelumnya ke APBD tahun berikutnya. Spread alokasi terjadi karena perbedaan 

pengalokasian secara principal dan agents.  

Berikut ini beberapa alokasi belanja APBD yang umum digunakan sebagai tolak 

ukur adanya perilaku oportunistik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Abdullah (2012)  : 

 

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. Data diolah 

Gambar 1. Alokasi Belanja Pendidikan Tahun 2010-2015 Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung (Kabupaten dan Kota yang menjalani Pemilukada serentak) 

 

Berdasarkan Gambar 1, alokasi belanja pendidikan mengalami pengalokasian 

yang fluktuatif selama kurun waktu lima tahun dimasing-masing kabupaten. 

Alokasi belanja pendidikan tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Tengah 

pada Tahun 2015. 
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Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. Data diolah 

Gambar 2. Alokasi Belanja Kesehatan Tahun 2010-2015 Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung (Kabupaten dan Kota yang menjalani Pemilukada serentak) 

 

Alokasi belanja kesehatan merupakan pengalokasian yang sangat penting, 

mengingat hal demikian maka pengalokasiannya haruslah tepat guna dan tepat 

sasaran agar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan pelayanan 

kesehatan yang memadai bagi masyarakat Provinsi Lampung. Berdasarkan 

Gambar 2, pengalokasian belanja kesehatan dengan pengalokasian tertinggi 

terdapat di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015. Pengalokasian yang tinggi 

tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat Kota Bandar Lampung merupakan 

pusat pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat kabupaten dan kota di 

Provinsi Lampung. 
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Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. Data diolah 

Gambar 3. Alokasi Belanja Pelayanan Umum Tahun 2010-2015 Kabupaten/Kota 

Provinsi Lampung (Kabupaten dan Kota yang menjalani Pemilukada serentak) 

 

Berdasarkan Gambar 3, alokasi belanja pelayanan umum dengan alokasi tertinggi 

terdapat di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2015. Peningkatan ataupun 

penurunan alokasi belanja merupakan hal yang wajar dalam proses alokasi 

anggaran, namun proses alokasi tersebut kembali kepada kebutuhan suatu daerah 

dalam memprioritaskan alokasinya untuk kepentingan pembanguan daerah 

masing-masing. Berdasarkan ketiga variabel tersebut peningkatan alokasi tertinggi 

dominan terjadi di Tahun 2015 yang bertepatan dengan Pemilukada serentak 

Provinsi Lampung. Hal demikian menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang 

benar peningkatan alokasi tersebut berdasarkan prioritas kepentingan publik atau 

ada hal lain yang dalam hal ini adalah perilaku oportunistik yang ingin 

memanfaatkan peristiwa Pemilukada untuk kepentingan pribadinya.  

Made (2015) dalam penelitiannya menambahkan variabel belanja hibah dan 

bantuan sosial sebagai tolak ukur perilaku oportunistik. Definisi dana hibah 
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berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah pemberian berupa uang, 

barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah atau instansi vertikal di 

daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang 

secara spesifik telah diperuntukannya, dalam rangka menunjang penyelenggaraan 

urusan pemerintah daerah atau menunjang pencapaian sasaran program dan 

kegiatan pemerintah daerah dalam urusan wajib atau pilihan. Belanja hibah juga 

bersifat sosial, artinya belanja hibah juga bisa digunakan untuk kepentingan-

kepentingan suatu organisasi masyarakat, partai politik dan lain sebagainya. 

Berikut ini pengalokasian belanja hibah di Provinsi Lampung  : 

 

Tabel 1. Anggaran Belanja Hibah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2010-2015 yang Melaksanakan Pemilukada (Dalam Juta Rupiah) 

 
Kabupaten/ 

Kota 

Belanja Hibah  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lampung Selatan 72.493 28.157 11.160 9.084 24.607 34.495 

Lampung Tengah 83.757 18.794 7.912 3.515 21.374 39.090 

Lampung Timur 17.431 81.441 11.479 14.704 18.212 46.654 

Way Kanan 29.450 12.790 8.790 7.790 12.000 22.250 

Bandar Lampung 47.831 20.690 34.300 36.617 24.687 56.641 

Metro 31.065 18.515 20.416 18.627 8.039 928 

Pesawaran  41.112 7.345 3.348 9.967 11.640 35.515 

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. Data diolah 
 

Tabel 1 menggambarkan alokasi belanja hibah yang termasuk belanja tidak 

langsung pada APBD di Provinsi Lampung pada Tahun 2010 hingga Tahun 2015. 

Berdasarkan Tabel 1, pengalokasian belanja hibah tiap tahunnya mengalami 

pengalokasian yang fluktuatif di tiap-tiap kabupaten dan kota. Tabel 1 

memperlihatkan alokasi belanja hibah dari Tahun 2010 hingga Tahun 2013 

cenderung mengalami penurunan alokasi, kemudian mengalami peningkatan 

alokasi kembali pada Tahun 2014 hingga Tahun 2015 dihampir setiap kabupaten 
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dan kota. Pengalokasian belanja hibah tertinggi pada Tahun 2014 hingga Tahun 

2015 terdapat di Kota Bandar Lampung dengan nilai sebesar 24.687 dan 56.641. 

Peningkatan alokasi belanja hibah pada tahun 2014 hingga Tahun 2015 ini, jika 

kita melihat kalender politik, Tahun 2015 merupakan tahun bagi Provinsi 

Lampung untuk mengadakan Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerahnya secara serentak, dengan delapan kabupaten dan kota yang akan 

melakukan Pemilukada. 

 

Untuk menganggarkan alokasi belanja tentunya dibutuhkan sumber dana dalam 

merealisasikan belanja tersebut, sumber dana untuk alokasi belanja dapat 

bersumber dari APBD itu sendiri dan juga bisa bersumber dari APBN. Sumber 

dana alokasi belanja yang berasal dari APBD diantaranya adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang terbagi atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang bisa diakui sebagai 

sumber pendapatan asli daerah. Tidak hanya PAD saja sebagai sumber dana untuk 

belanja pemerintah daerah, SiLPA juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber dana 

dalam pengalokasian belanja daerah. Dana yang bersumber dari APBN untuk 

alokasi belanja pemerintah daerah diantaranya adalah Dana Bagi Hasil (DBH), 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber-sumber 

pembiayaan alokasi belanja tersebut seyogyanya dimanfaatkan untuk prioritas 

pembangunan daerah bukan justru disalahgunakan. Umumnya sumber-sumber 

dana tersebut menjadi peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam 

membangunan daerahnya, namun kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik 

juga ada seiring dengan besarnya pengalokasian sumber dana tersebut. Semakin 
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besar sumber pendapatan dan pembiayaan untuk alokasi belanja, kemungkinan 

untuk dimanfaatkannya sumber dana tersebut semakin besar (Maryono, 2013). 

 

Terdapat banyak kasus petahana dan legislatif dalam pemilu memanfaatkan 

anggaran daerah sebagai sumber dana kampanye politik yang dilakukan tidak saja 

pada masa Pemilukada, tetapi jauh-jauh hari pada setiap kesempatan dalam 

aktivitas pemerintahan yang dijalankannya. Pemanfaatan anggaran daerah dapat 

dilakukan karena memang salah satu kewenangan kepala daerah adalah menyusun 

dan mengajukan Raperda tentang APBD dan yang melegalkannya adalah badan 

legislatif (DPRD). Pada dasarnya kepala daerah dan legislatif sebagai pembuat 

kebijakan dan pembuat undang-undang memiliki kewenangan yang sangat luas 

untuk memungkinkan anggaran hanya melewati tataran kebijaksanaan saja. 

Keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan anggaran biasanya menguat jelang 

Pemilukada. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola 

keuangan daerah bisa saja memuluskan tujuan politiknya dan tidak 

mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD). Modus paling umum adalah penggunaan dana hibah dan bantuan sosial 

untuk menarik dukungan masyarakat, (Priyatno, 2014). Berikut ini alokasi dana 

bantuan sosial pada APBD Provinsi Lampung yang sering dimanfaatkan oleh 

calon kepala daerah dan calon legislatif jelang pemilu. 
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Tabel 2. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

Tahun 2010-2015 yang Melaksanakan Pemilukada (Dalam Juta Rupiah) 

 
Kabupaten/ 

Kota 

Belanja Bantuan Sosial  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lampung Selatan 12.451 13.875 15.299 1.809 1.467 1.799 

Lampung Tengah 3.895 8.597 4.805 9.882 2.600 2.831 

Lampung Timur 13.222 8.525 17.921 220 3.872 100 

Way Kanan 5.250 15.000 15.000 9.000 7.500 7.500 

Bandar Lampung 10.148 25.425 40.704 6.500 20.569 22.183 

Metro 1.555 2.959 3.459 2.459 779 201 

Pesawaran  7.964 8.735 1.402 100 100 110 

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. Data diolah. 

 

Definisi dana bantuan sosial berdasarkan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 

adalah bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang atau 

barang kepada kelompok/anggota masyarakat, individu dan keluarga. Dana 

bantuan sosial ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial. 

Pengertian resiko sosial dalam Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 adalah sebagai 

suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya 

kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau 

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana 

atau fenomena alam yang jika tidak diberikan belanja batuan sosial akan semakin 

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

 

Tabel 2 memperlihatkan alokasi belanja bantuan sosial di Provinsi Lampung pada 

tahun 2010 hingga Tahun 2015. Pengalokasian belanja bantuan sosial tiap 

tahunnya mengalami pengalokasian yang fluktuatif di tiap-tiap kabupaten dan 

kota. Pada tahun 2014 alokasi tertinggi belanja bantuan terdapat di Kota Bandar 

Lampung dengan nilai sebesar 20.569, sedangkan untuk Tahun 2015 alokasi dana 

bantuan sosial tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai 
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sebesar 24.318. Berdasarkan Tabel 3 terdapat tiga kabupaten dan kota yang 

mengalami peningkatan alokasi belanja bantuan sosial, kabupaten dan kota 

tersebut adalah Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung, 

sedangkan terdapat dua kabupatendan kota yang justru mengalami penurunan 

alokasi, yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro serta terdapat satu 

kabupaten yang tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan alokasi belanja 

bantuan sosial yaitu Kabupaten Way Kanan. 

 

Pengeluaran daerah untuk belanja ataupun pengeluaran pembiayaan bersumber 

dari pendapatan daerah. Masih dalam penelitian yang sama, Abdullah (2012) 

menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah berpengaruh terhadap 

perilaku oportunistik. Peningkatan alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

APBD akan meningkatkan perilaku oportunistik, hal ini dikarenakan semakin 

tinggi PAD maka pengalokasian untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan akan 

semakin besar, sehingga memberikan peluang oportunistik bagi penyusun 

anggaran untuk melakukan politisasi anggaran. Berikut pengalokasian PAD di 

Provinsi Lampung  : 

 

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

Tahun 2010-2015 yang Melaksanakan Pemilukada (Dalam Juta Rupiah) 

 
Kabupaten/ 

Kota 

Pendapatan Asli Daerah  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lampung Selatan 36.253 58.169 58.998 74.602 96.670 125.152 

Lampung Tengah 32.501 37.682 43.802 65.374 109.977 98.569 

Lampung Timur 20.000 20.000 25.160 40.261 50.466 90.442 

Way Kanan 15.600 17.206 13.592 15.989 30.887 35.963 

Bandar Lampung 75.032 118.044 230.920 374.896 438.997 563.200 

Metro 25.179 28.622 32.670 52.248 60.224 91.429 

Pesawaran  5.039 8.486 14.716 18.109 30.325 38.678 

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. Data diolah. 
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Berdasarkan Tabel 3 diketahui pengalokasian PAD selama kurun waktu lima 

tahun terahir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan alokasi PAD 

umumnya terjadi setiap tahunnya dengan kecenderungan peningkatan yang 

terdapat hampir ditiap-tiap kabupaten. 

 

SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk 

menutup defisit anggaran pada APBD.  Jumlah anggaran SiLPA tahun 

sebelumnya diketahui secara pasti setelah laporan keuangan pemerintah daerah 

disahkan. Kondisi ini menjadi alasan bagi legislatif dan eksekutif untuk 

mengalokasikan kembali mekanisme perubahan APBD (Asmara, 2010) serta 

memberikan kesempatan bagi penyusun anggaran untuk melakukan perilaku 

oportunistik dalam mengalokasikan SiLPA tersebut (Sularso, 2014). Berikut ini 

pengalokasian SiLPA di Provinsi Lampung  : 

 

Tabel 4. Pengalokasian SiLPA Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2010-

2015 yang Melaksanakan Pemilukada (Dalam Juta Rupiah) 

 
Kabupaten/ 

Kota 

SiLPA  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lampung Selatan 15.645 10.210 44.070 13.365 59.787 89.303 

Lampung Tengah 7.786 77.883 45.472 68.273 80.322 84.877 

Lampung Timur 186.386 106.671 131.130 110.415 116.122 48.330 

Way Kanan 16.000 1.000 1.000 7.500 32.500 25.060 

Bandar Lampung 15.212 26.052 140.529 82.452 85.350 22.278 

Metro 20.230 22.989 28.992 36.267 29.889 31.373 

Pesawaran  36.982 35.532 28.332 127.297 89.981 57.000 

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. Data diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui selama kurun waktu lima tahun terahir 

pengalokasian SiLPA mengalami pengalokasian yang fluktuati ditiap-tiap 

kabupaten dan kota. Pengalokasian SiLPA jelang Pemilukada 2015  justru tidak 

sebesar pengalokasian pada tahun 2014.  
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Salah satu model oportunistik dengan harapan rasional menjelaskan bahwa, 

pemerintah bertindak oportunistik namun tingkat kompetensi mereka berbeda, 

tergantung dengan perihal yang mereka sadari sebelum Pemilu dijalankan. 

Petahana sebelum Pemilukada memiliki insentif untuk memanfaatkan informasi 

yang asimetrik ini dengan memanipulasi kebijakan ekonomi agar terlihat sangat 

kompeten. Kebijakan fiskal bagi pemilih merupakan subjek yang tidak begitu 

mudah dipahami, maka kebijakan sektor ini sangat menarik untuk dimanipulasi 

oleh Petahana (Rugolf, 1990). Perilaku oportunistik menyebabkan peningkatan 

belanja atau pengeluaran pajak sebelum Pemilu, ini mengesankan pemilih bahwa 

calon Petahana dan Legislatif menjalankan tugasnya dengan baik dalam kaitannya 

dengan anggaran (APBD). Makin tinggi kuantitas barang publik dan jasa yang 

ditawarkan pemerintah untuk sejumlah pendapatan tertentu, maka ia dianggap 

lebih kompeten. Perilaku oportunistik dapat terjadi tentu karena memiliki 

kesempatan dan sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh perilaku oportunistik. 

Pengalokasian belanja yang bersumber dari PAD (Abdullah, 2006) dan Silpa 

(Sularso, 2014) adalah sumber pengalokasian belanja yang rentan dimanfaatkan 

oleh perilaku oportunistik.  

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan, penulis tertarik untuk 

mengambil sebuah penelitian yang berjudul “Perilaku Oportunistik Penyusun 

Anggaran Jelang Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2015” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin diangkat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah alokasi belanja yang diasumsikan sebagai adanya indikasi 

perilaku oportunistik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA di 

Provinsi Lampung jelang Pemilukada? 

2. Bagaimana pengaruh pengalokasian PAD terhadap perilaku oportunistik di 

Provinsi Lampung? 

3. Bagaimana pengaruh pengalokasian  SiLPA terhadap perilaku oportunistik 

di Provinsi Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi alokasi belanja yang diasumsikan sebagai adanya indikasi 

perilaku oportunistik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA di 

Provinsi Lampung jelang Pemilukada. 

2. Menganalisis pengaruh pengalokasian PAD terhadap perilaku oportunistik 

di Provinsi Lampung. 

3. Menganalisis pengaruh pengalokasian SiLPA terhadap perilaku oportunistik 

di Provinsi Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran dan informasi alokasi belanja yang diasumsikan 

sebagai adanya indikasi perilaku oportunistik, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan SiLPA di Provinsi Lampung jelang Pemilukada. 

2. Memberikan gambaran pengaruh pengalokasian PAD terhadap perilaku 

oportunistik di Provinsi Lampung. 

3. Memberikan gambaran pengaruh pengalokasian SiLPA terhadap perilaku 

oportunistik di Provinsi Lampung. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana bagi pemerintah dalam 

dalam mengalokasikan belanjanya. Besar atau kecilnya lokasi belanja daerah juga 

bergantung pada besaran jumlah Pendapatann Asli Daerah (PAD) nya. Abdullah 

dan Asmara (2006) menyatakan perubahan PAD berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap timbulnya perilaku oportunistik. 

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran, 

sehingga SiLPA dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk menutup defisit 

anggaran. Penelitian  yang dilakukan oleh Made(2015) menemukan bahwa SiLPA 

berpengaruh positif terhadap timbulnya perilaku oportunistik. PAD dan SiLPA 

memiliki pengaruh yang besar terhadap timbulnya perilaku oportunistik dalam 

menyusun anggaran. 

Perilaku oportunistik adalah perilaku yang mengeksploitasi peluang keuntungan 

jangka pendek dengan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Perilaku 

oportunistik penyusun anggaran yaitu perilaku dalam penetapan alokasi belanja 

dan preferensi yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat menguntungkan 

kepentingan pribadi ( Made dalam Romarina dan Malafatih, 2015). Berdasarkan 

uraian diatas dapat dikatakan bahwa pengalokasian PAD dan SiLPA 

menimbulkan perilaku oportunistik. Apabila digambarkan berikut diagram 

kerangka pikir penelitian ini:  
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Gambar 4. Kerangka Pemikiran 

 

F. Pengembangan Hipotesis 

Penetapan alokasi anggaran membutuhkan proses yang panjang dan kompleks. 

Penetapan alokasi anggaran dimulai dari tingkat yang paling bawah hingga atas. 

Kebehasilan mencapai tujuan dan sasaran dapat terlaksana apabila pihak-pihak 

terkait mampu melaksanakan fungsi pribadinya secara tanggung jawab. Perilaku 

oportunistik terjadi ketika pihak-pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan 

alokasi anggaran lebih mengutamakan self interest-nya, kepala daerah selaku 

penyusun anggaran mendapatkan akses yang memungkinkan memanfaatkan pos-

pos belanja pada APBD untuk mengakomodir self interestnya (Citra dan Suryo, 

2013) sehingga dana yang seharusnya bisa optimal tersalurkan untuk kegiatan dan 

program-program justru jatuh ke pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi 

tersebut. Abdullah dan Asmara (2006) menunjukan bahwa semakin besar PAD 

maka perilaku oportunistik penyusun anggaran akan semakin besar. Berdasarkan 

kajian empiris diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut 

: 

Perilaku 

Oportunistik (Y) 

PAD (X1) 

SiLPA (X2) 
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H1 : Diduga terdapat pengaruh PAD terhadap perilaku oportunistik penyusun 

anggaran jelang Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2015 

 

Sebagai kepala daerah yang memiliki kuasa untuk mengatur rencana keuangan 

tentunya memiliki peluang besar dalam memanfaatkan pos-pos belanja pada 

APBD untuk kepentingannya (Irwan dan Mansur, 2010). Jenis –jenis belanja 

pemerintah seperti belanja barang atau pelayanan untuk program-program dan 

kegiatan merupakan belanja yang sulit untuk diawasi, sehingga membuka peluang 

untuk terjadinya perilaku oportunistik. Dugaan penyimpangan APBD akan 

meningkat ketika kepala daerah yang berahir masa jabatannya lalu mencalonkan 

kembali pada Pemilukada. Salah satu sumber pembiayaan belanja APBD adalah 

SiLPA, SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki pengaruh pada 

pengalokasian belanja APBD selanjutnya (Sayu Made, 2015). Penelitian tersebut 

menjelaskan SiLPA berpengaruh positif pada penetapan alokasi belanja pada 

tahun berikutnya sehingga memberikan peluang perilaku oportunistik. 

Berdasarkan kajian empiris diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H2   : Diduga terdapat pengaruh SiLPA terhadap perilaku oportunistik 

penyusun anggaran jelang Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2015 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bab yang akan diuraikan 

sesuai dengan kaidah penulisan dan disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 
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BAB I  Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, pengembangan 

hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka yang menguraikan teori-teori dan referensi yang 

melandasi dan mendukung penelitian ini yang diperoleh dari literatur 

dan sumber lainnya. 

BAB III  Metode Penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian ini terdiri 

dari jenis penelitian, pemilihan data, model analisis data, pengujian 

dari metode yang digunakan yaitu, PLS, FEM, REM, uji chow dan uji 

Hausman  

BAB IV  Pembahasan dan analisis hasil dari pengujian statistik dan 

ekonometrika yang telah digunakan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



TINJAUAN PUSTAKA 

A. Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat 

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah transfer 

perencanaan, pengambilan keputusan dan kewenangan administrasi dari 

pemerintah pusat kepada organisasi pusat didaerah dan pemerintah daerah 

(Rondinelli dan Cheema, 1993). Sistem pemerintahan dengan sistem 

desentralisasi diwujudkan dengan sistem otonomi daerah yang memberikan 

sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini 

dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah. 

Menurut Bahl (2008), terdapat dua manfaat dan empat kelemahan desentralisasi 

fiskal. Manfaat desentralisasi fiskal adalah : 

1. Efisiensi Ekonomi 

Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan 

dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan 

kemauan bayar yang tinggi. 
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2. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah 

Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang 

tidak bisa ditarik oleh pemerintah Pusat. 

Kelemahannya adalah : 

1. Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro. 

2. Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi. 

3. Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan. 

4. Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada 

keuntungan yang didapat. 

B. Keuangan Daerah 

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang  banyak 

dibicarakan dalam konteks sektor publik. Keuangan daerah sebagai semua hak 

dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, sepanjang itu 

belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta 

pihak-pihak lain sesuai ketentuan dan peraturan undang- undang yang berlaku. 

Penjelasan lebih lanjut tentang keuangan daerah adalah pengorganisasian 

kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk pencapai tujuan yang diinginkan 

daerah tersebut (Halim, 2003). Mardiasmo (2002) mengungkapkan beberapa 

fungsi utama dari adanya anggaran sektor publik, yaitu : 
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1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool).         

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool). 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool). 

4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool). 

5. Anggaran sebagai alat kordinasi dan komunikasi (Coordination &          

Communication). 

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performeance Measurement Tool). 

7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool). 

8. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik (Public Sphere). 

 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pedoman 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam 

merencanakan alokasi belanja pada APBD agar lebih mengutamakan 

keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja langsung) daripada kepentingan 

aparatur (belanja tidak langsung). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tersebut terlihat hubungan antara tiga cara mengukur efektivitas anggaran 

pembangunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, yaitu : 

a. Dengan melihat seberapa besar pemerintah menentukan alokasi nilai          

belanja untuk kepentingan publik ternyata masih rendah efektivitasnya. 

b. Dengan melihat seberapa besar nilai belanja untuk kepentingan publik 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dengan optimal juga 

masih rendah efektivitasnya. Hal ini didasarkan pada rendahnya 
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kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja termasuk 

belanja modal sebagai bagian dari belanja pembangunan. 

c. Dengan melihat seberapa besar optimalisasi nilai belanja publik 

mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi ikutan yang bermanfaat bagi 

masyarakat sehingga menambah kesejahteraan masyarakat juga masih 

rendah efektivitasnya. Belanja anggaran pembangunan hanya mampu 

mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi eksklusif dan belum 

berkualitas. 

 

C. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD 

ditetapkan dengan peraturan daerah dan tahun anggaran APBD meliputi masa satu 

tahun, dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Berikut ini struktur 

APBD  : 

1. Struktur APBD 

1.1 Struktur Pendapatan 

Pendapatan Asli daerah 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang Sah 
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Dana Perimbangan Daerah 

a. Dana Bagi Hasil 

b. Dana Alokasi Umum 

c. Dana Alokasi Khusus 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 

a. Hibah 

b. Dana Darurat 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya 

d. Dana Penyesuaian dan Dana Otsus 

e. Bantuan Keuangan dan Provinsi Pemerintah Derah Lainnya 

 

1.2 Struktur Belanja 

Belanja Tidak Langsung 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Bunga 

c. Belaja Subsidi 

d. Belanja Hibah 

e. Belanja Bantuan Sosial 

f. Bantuan Keuangan 

g. Belanja Tak Terduga 

 

Belanja Langsung  

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Modal 
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1.3 Struktur Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan 

a. Selisih lebih perhitungan (SiLPA  ) anggaran tahun sebelumnya 

b. Pencairan dana Cadangan 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah 

e. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 

 

Pengeluaran Pembiayaan 

a. Pembentukan Dana Cadangan 

b. Penyertaan Modal Pemerintah 

c. Pembayaran Utang Pokok 

d. Pemberian Pinjaman 

(Sumber : Permendagri No. 13 tahun 2006) 

 

2. Proses Penyusunan APBD 

Pedoman penyusunan anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 

adalah sebagai berikut : 

1. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah 

dengan pemerintah daerah. 

2. Untuk penyusunan rancangan APBD diperlukan adanya urutan prioritas dan 

plafon sementara (PPAS). PPAS adalah program prioritas dan patolam batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program 

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 
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Proses perencanaan dan penyusunan APBD berdasarkan PP nomor 58 Tahun 

2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. 

2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. 

3. Penetapan priorotas dan plafon anggaran sementara. 

4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

5. Penyusunan rancangan perda APBD. 

6. Penetapan APBD. 

 

Teknik penyusunan APBD adalah sebagai berikut : 

1. Transparansi dan Akuntabilitas  5. Format Anggaran 

2. Disiplin Anggran    6. Rasional dan Terstruktur 

3. Keadilan Anggaran   7. Pendekatan Dokumen Publik 

4. Efisiensi dan Efektifitas   

 

D. Belanja Daerah 

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun 

transfer dan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sebagainya 

akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu baik melalui pos 

belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan. Menurut UU Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran 

yang bersangkutan. Definisi dari belanja daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 

2005 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang 
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mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu 

tahun. Berdasarkan  definisi tersebut menjelaskan bahwa transaksi belanja akan  

menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.  

 

Menurut Halim (2003), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada 

masyarakat  dan pemerintah di atasnya. Menurut Halim dan Nasir (2008), belanja 

daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dari semua 

definisi tersebut, terdapat dua hal utama yang patut untuk dilihat, yaitu bahwa 

belanja daerah adalah suatu bentuk kompensasi finansial yang mengurangi nilai 

kekayaan bersih suatu daerah dan yang kedua bahwa belanja daerah dilakukan. 

 

1. Klasifikasi Belanja Daerah 

Klasifikasi belanja menurut Pemendagri  Nomor 13  Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut : 

 

a. Klasifikasi belanja dalam  rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari urusan 

belanja wajib dan belanja pilihan. 

 

b. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan 

keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang memacu pada PP Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntasnsi Pemerintah. Berdasarkan peraturan 

tersebut, klasifikasi belanja terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan 
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ketentraman, ekonomi, lingkungan umum, perumahan dan fasilitas umum, 

kesehatan, pariwisata dan kebudayaan, pendidikan dan perlindungan sosial. 

 

c. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja langsung 

dan belanja tidak langsung. Pengkasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria 

apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program atau  

kegiatan  pemerintah. 

 

E. Perilaku Oportunistik 

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan 

menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok atau 

organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat  suatu kontrak, baik secara 

implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen 

akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan prinsipal (Lupia 

dan McCubbins, 2000). Masalah keagenan terjadi pada semua organisasi, baik 

publik maupun privat (Stiglitz, 1999). Principal-agent framework merupakan 

pendekatan yang menjanjikan untuk menganalisis komitmen kebijakan publik 

karena pembuatan dan pengimplementasiannya melibatkan persoalan kontraktual 

yang berkaitan dengan asimetri informasi, moral hazard, bounded rationality, and 

adverse selection (Abdullah, 2006). 

Teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi, agents mempunyai 

informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi, dan tujuannya yang 

sesungguhnya, yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse selection. 

Prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya (costs) untuk memonitor kinerja agen 
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dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien (Petrie, 2002). 

Adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih 

menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam 

proses penyusunan anggaran, yang justru lebih besar daripada di dunia bisnis yang 

memiliki automatic checks berupa persaingan (Kasper dan Streit, 1999). 

Hubungan eksekutif atau birokrasi dengan legislatif atau kongres dikenal dengan 

istilah self-interest model (Johnson, 1994). Legislator ingin dipilih kembali, 

birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin 

memaksimumkan utilitasnya, agar terpilih kembali legislators mencari program 

dan projek yang membuatnya popular di mata konstituen. Birokrat mengusulkan 

program-program baru karena ingin agencinya berkembang dan konstituen 

percaya mereka menerima benefit dari pemerintah, karena semua pihak dapat 

“bertemu” dalam action yang sama, maka konsensus di antara legislator dan 

birokrat merupakan keniscayaan, bukan pengecualian. Sebagai prinsipal, legislatif 

dapat juga berperilaku moral hazard atau dalam merealisasikan self-interestnya 

(Elgie & Jones, 2000). Menurut Colombatto (2001), adanya discretionary power 

akan menimbulkan pelanggaran atas kontrak keagenan, dan karenanya dapat 

diprediksi bahwa semakin besar discretionary power yang dimiliki legislatif 

semakin besar pula kecenderungan mereka mengutamakan kepentingan 

pribadinya. 

Von Hagen (2002) berpendapat bahwa hubungan keagenan antara voters-legislatif 

pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat 

kebijakan publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar 

pajak, dengan demikian, politisi diharapkan mewakili kepentingan prinsipalnya 
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ketika legislatif terlibat dalam pengalokasian anggaran. Pada kenyataannya, 

legislatif tidak selalu memiliki preferensi yang sama dengan publik (Groehendijk, 

1997), oleh karena itu, Lupia & McCubbins (2000) mengingatkan bahwa 

pendelegasian memiliki konsekuensi terjadinya abdication, yakni agents are 

unconstrained by how their actions affect their principals. Persoalan abdication 

menjadi semakin nyata ketika tidak ada institusi formal yang berfungsi 

mengawasi kinerja legislatif. Menurut Von Hagen (2002), sesungguhnya voters 

berkeinginan menghilangkan peluang oportunisme legislatif melalui suatu aturan 

yang menentukan apa harus mereka lakukan pada kondisi tertentu, namun 

membuat aturan untuk sesuatu yang tidak jelas dan tingginya kompleksitas situasi 

yang dihadapi menyebabkan kontrak yang sempurna sulit dibuat sehingga 

hubungan keagenan voters-politisi dapat dipandang sebagai incomplete contract 

(Seabright, 1996). 

 

Selama dua dekade terakhir peran legislatur dalam pembuatan kebijakan publik 

dan penganggaran semakin meningkat (Schick, 2001), dengan menggunakan studi 

kasus pada empat agenci, Johnson (1994) menemukan bahwa birokrasi merespon 

tekanan yang diberikan oleh legislatur dalam proses pembuatan kebijakan dan 

anggaran. Hyde dan Shafritz (1978) menyatakan bahwa penganggaran adalah 

sebuah proses legislatif, apapun yang dibuat eksekutif dalam proses anggaran, 

pada akhirnya tergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan 

untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif. 

Dobell & Ulrich (2002) menyatakan bahwa peran penting legislatif adalah 

mewakili kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan mengawasi 

kinerja pemerintah. Ketiga peran ini menempatkan legislatur berkemampuan 
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memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara 

menurut Havens (1996), tidak ada keharusan bagi legislatif untuk mempunyai 

preferensi yang sama dengan pemerintah atas kebijakan, termasuk anggaran. 

Samuels (2000) menyebutkan ada dua kemungkinan perubahan yang dapat 

dilakukan oleh legislatif terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, 

pertama, merubah jumlah anggaran dan kedua, merubah distribusi belanja atau 

pengeluaran dalam anggaran. Mengikuti urutan legislative power yang umum 

berlaku. 

 

Di Indonesia, penyusunan usulan anggaran atau rancangan APBD oleh eksekutif 

didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan strategi dan prioritas 

(SP) yang diturunkan dari rencana strategis daerah (Renstrada). KUA dan SP 

dinyatakan dalam sebuah nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Pada 

tahap formulasi relatif tidak terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, 

sementara pada tahap berikutnya, yakni ketika rancangan anggaran diusulkan 

menjadi anggaran yang ditetapkan biasanya harus melalui perdebatan dan 

negosiasi di antara kedua belah pihak. 
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F. Pemilihan Umum Langsung (Pemilu) 

Pemilihan umum, terbagi atas pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum 

kepala daerah (Pemilukada). Penyelenggaran Pemilu berpedoman kepada asas : 

a. Mandiri     g. Keterbukaan 

b. Jujur     h. Proporsionalitas 

c. Adil     i. Profesionalitas 

d. Kepastian hukum   j. Akuntabilitas 

e. Tertib penyelenggaran Pemilu  k. Efisiensi  

f. Kepentingan umum   l. Efektifitas 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian 

ini. Penelitian terdahulu memuat tentang  Penulis, Judul Penelitian, variabel 

penelitian, alat analisis dan kesimpulan yang merupakan sumber referensi dan 

masukan terhadap penelitian ini. 

Tabel 5. Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Penulis 

Judul Variabel Alat Analisis Kesimpulan 

1. Citra 

Rizki 

Amalia 

dan Suryo 

Pratolo 

Analisis Terhadap 

Dugaan Belanja 

Hibah, Belanja 

Bantuan Sosial 

dan Belanja 

Bantuan 

Keuangan oleh 

Incumbent dalam 

Pemilukada Serta 

Efektifitasnya 

Teerhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Belanja 

Hibah, 

Belanja 

Bantuan 

Sosial dan 

Belanja 

Bantuan 

Keuangan 

Uji 

Normalitas, 

Kolmogorov-

Smirnov, Uji 

Asumsi 

Klasik, 

Mann 

Whitney test, 

Pengujian 

Regresi 

Berganda. 

Terdapat 

peningkata 

alokasi 

belanja hibah, 

belanja 

bantuan sosial 

dan belanja 

bantuan 

keuangan 

sebelum dan 

menjelang 

pemilukada. 

2. Irwan 

Taufiq 

Ritongga 

Apakah 

Incumbent 

Memanfaatkan 

Belanja 

Hibah, 

Belanja 

Statistik 

Deskriptif, 

Uji Beda 

Terdapat 

perbedaan 

proporsi 
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dan 

Mansur 

Iskandar 

Alam 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

(APBD) untuk 

Mencalonkan 

Kembali Dalam 

Pemilihan Umum 

Kepala Daerah 

(Pemilukada) 

Bantuan 

Sosial dan 

Incumbent 

Dua Variabel 

(Paired 

Sample t-

test), Uji 

Normalitas 

Kolmogorov-

Smirnov 

belanja hibah 

pada saat 

pemilukada 

untuk daerah 

incumbent  

lebih besar 

daripada 

sebelum 

pemilukada. 

3. Indrati Isti 

Yuwani 

dan Sri 

Handayani 

Analisis Rasio 

Alokasi Belanja 

Antara Daerah 

Incumbent  dan 

Daerah Non-

Incumbent 

Sebelum dan Pada 

Saat Pemilukada 

Belanja 

Hibah, 

Belanja 

Bantuan 

Sosisal dan 

Belanja 

Bantuan 

Keuangan 

Analisis 

Statistik 

Deskriptif, 

Pengujian 

Hipotesis 

Kolmogorov-

Smirnov 

Hasil Belanja 

hibah, belanja 

Bantuan 

Sosial dan 

Belanja 

bantuan 

Sosial pada 

daerah 

incumbent  

pada saat 

pemilukada 

lebih besar 

dari pada 

sebelum 

Pemilukada. 

4. Ikhsan 

Budi 

Raharjo 

dan Isnadi 

Perilaku 

Oportunistik 

Pejabat Eksekutif 

Dalam 

Penyusunan 

APBD ( Bukti 

Empiris atas 

Penggunaan 

Penerimaan 

Sumber Daya 

Alam) 

Slack 

Anggaran, 

Belanja 

Barang dan 

Jasa, belanja 

Pegawai 

Langsung, 

Belanja 

Modal dan 

Belanja 

Barang, jasa 

dan Modal, 

Perilaku 

Oportunistik. 

Regresi 

Berganda, 

Uji Asumsi 

Klasik. 

Belanja 

pegawai 

langsung dan 

belanja modal 

yang 

ditetapkan 

dalam APB 

berpengaruh 

terhadap 

Slack 

anggaran. 

 

Belanja 

barang dan 

jasa tidak 

berpengaruh 

terhadap 

slack 

anggaran 

untuk 

kemakmuran 

rakyat yang 

berasal dari 

pendapatan 

sumber daya 

alam. 

 

Perilaku 
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oportunistik 

mendorong 

pengaruh 

belanja 

barang, jasa 

dan modal 

terhadap 

meningkatnya 

slack 

anggaran. 

5. Syukriy 

Abdullah 

dan Jhon 

Andra 

Asmara 

Perilaku 

Oportunistik 

Legislatif Dalam 

Penganggaran 

Daerah ( Bukti 

Empiris atas 

Aplikasi agency 

theory di sektor 

Publik) 

Variabel 

terikat : 

Perilaku 

Oportunistik 

 

Variabel 

bebas : PAD 

 

Dua variabel 

kontrol : 

JPEM dan 

LPEM 

Statistik 

Deskriptif, 

Analisis 

regresi. 

Uji Asumsi 

Klasik 

APBD 

digunakan 

legislatif 

sebagai alat 

untuk 

memenuhi 

kepentingan 

Pribadinya.  

6. Sayu 

Made 

Parwati 

Perilaku 

oportunistik 

Penyusun 

Anggaran Di 

Kabupaten/Kota 

Se-Bali. 

Perilaku 

Oportunistik, 

PAD, DAU, 

dan Silpa. 

Analisis 

statistik 

deskriptif, 

regresi 

berganda dan 

uji asumsi 

klasik, 

Terdapat 

pengaruh 

positif PAD, 

DAU dan 

Silpa 

terhadap 

Perilaku 

Oportunistik. 

7. Syukriy 

Abdullah 

Perilaku 

Oportunistik 

Legislatif dan 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhinya 

: Bukti Empiris 

Dari 

Penganggaran 

Pemerintah 

Daerah di 

Indonesia 

Variabel 

Dependen : 

PAD, 

Belanja 

DPRD. 

 

Variabel 

independen : 

Belanja 

Pendidikan, 

Belanja 

Kesehatan, 

Belanja Infra 

Struktur. 

Statistik 

Deskriptif 

dan Regresi. 

DPRD 

sebagai 

legislatif 

bertindak 

oportunis 

dengan 

mneaikan 

anggaran 

Pendidikan 

dan 

Kesehatan 

 



III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 

statistik deskriptif berfungsi mendeskripsikan fakta-fakta dengan intepretasi yang 

menggunakan metode statistik deskriptif dan metode ekonometrika. Metode tepat, 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dan proses-proses yang 

sedang berlangsung. Metode ekonometrika digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, kemudian diuji apakah variabel bebas 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel teriktat, baik secara 

individu ataupun bersama-sama.  

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini mengambil ruang lingkup Provinsi Lampung. Dipilihnya ruang 

lingkup Provinsi Lampung karena pada tahun 2015 Provinsi Lampung sedang 

mengadakan Pemilihan Umum Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Pemilukada) untuk periode 2016-2021. Berdasarkan Penelitian Irwan 

Taufiq dan Ritongga (2010) belanja-belanja dalam struktur APBD cenderung 

mengalami kenaikan jelang pesta rakyat demokrasi ini dan juga Pemilu Legislatif, 

sehingga diduga ada indikasi pemanfaatan postur APBD khususnya belanja hibah, 
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belanja bantuan sosial, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja 

pelayanan umum.  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi 

sebelumnya atau yang telah diterbitkan oleh berbagai instansi. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk laporan tahunan yang telah disusun 

dan diterbitkan oleh instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan 

Badan Pusat Statistik Nasional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data panel. Data panel adalah data gabungan yang terdiri atas data time 

series dan data cross section. Penggunaan data panel memberikan banyak 

keunggulan secara statistik  maupun secara teori ekonomi, antara lain (Gujarati, 

2003) : 

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit 

dengan mengizinkan variabel spesifik individu sehingga membuat data 

panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang 

lebih kompleks. 

2. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas 

lainnya maka penggunaa data panel akan mengurangi masalah ommited 

variable  secara substansial. 

3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang-

ulang sehingga metode data panel cocok digunakan untuk study of dynamic 

adjustment. 
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4. Tingginya jumlah observasi berimplikasi pada pada data yang lebih 

informati, lebih variatif, kolinieritas antar variabel yang semakin berkurang 

dan peningkatan derajat kebebasan sehingga diperoleh estimasi yang lebih 

efisien. 

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi pada tidak diperlukannya 

pengujian asumsi klasik. 

 

D. Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2008). Penelitian ini 

menggunakan populasi kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Jumlah 

kabupaten dan kota tersebut sebanyak 15 yang terdiri atas 13 kabupaten dan 2 

kota. Populasi penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 

Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, 

Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, 

Tulang Bawang, Mesuji dan pesisir Barat.  

 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari populasi ( 

Sugiono, 2008). Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah Puposive 

Sampling yaitu sampel dipilih sesuai berdasarkan kritieria tertentu. Kriteria 

sampel dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Kabupten dan kota di Provinsi Lampung yang mengikuti pemilukada serentak 

tahun 2015. 
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2. Kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang menerbitkan laporan 

keuangannya Tahun 2010-2015 ke Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 

 

Berdasarkan kriteria tersebut maka kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang 

menjadi sampel adalah : 

1. Lampung Selatan    5. Bandar Lampung 

2. Lampung Tengah    6. Metro 

3. Lampung Timur    7. Pesawaran 

4. Way Kanan 

 

Adapun Kabupaten Pesisir Barat tidak dijadikan sampel dalam penelitian ini 

dikarenakan kekosongan data laporan keuangannya periode 2010-2015 meskipun 

kabupaten ini mengikuti Pemilukada serentak Provinsi Lampung Tahun 2015. 

 

E. Definisi Operasional Variabel  

1. Variabel Dependen 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perilaku Oportunistik. Variabel 

perilaku oportunistik diperoleh dari menjumlahkan alokasi yang diduga 

dimanfaatkan oleh penyusun anggaran (Abdullah, 2012) yaitu : 

1. Alokasi Anggaran Pendidikan  

2. Alokasi Anggaran Kesehatan 

3. Alokasi Anggaran Pelayanan Umum 

4. Hibah dan 

5. Bantuan Sosial  
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2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi perubahan variabel 

dependen (Sugiono, 2008). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak 

daerah, retribusi daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD 

yang sah.  

 

b. SiLPA 

SiLPA  adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan yang berguna 

untuk membiayai defisit pada APBD. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Menghitung Spread Alokasi 

Perilaku oprtunistik menunjukan perubahan (spread) alokasi anggaran tertentu 

dari APBD tahun sebelumnya ke APBD tahun berjalan. Spread terjadi karena 

perbedaan preferensi dalam pengalokasian sumber daya antara principal  dan 

agent (Abdullah, 2012). Pengukuran perilaku oportunistik dikembangkan oleh 

Abdullah (2012) dengan tahapan sebagai berikut : 

 

Menghitung spread alokasi anggaran belanja dari APBD tahun berjalan ke tahun 

sebelumnya. Perhitungan spread (∆) = APBD tahun berjalan(t) – APBD tahun 

sebelumnya(t-1). Sektor yang diamati adalah anggaran pendidikan, kesehatan, 

pelayanan umum, hibah dan bantuan sosial. 
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a. ∆Pend adalah penurunan alokasi belanja pendidikan 

b. ∆Kes adalah penurunan alokasi belanja kesehatan 

c. ∆PU adalah kenaikan alokasi belanja pelayanan  umum 

d. ∆Hibah adalah kenaikan  alokasi belanja hibah 

e. ∆Bansos adalah kenaikan alokasi belanja bantuan sosial 

 

Menjumlahkan spread yang menunjukan perilaku oportunistik secara 

keseluruhan. Perhitungan perilaku oportunistik yaitu :   

(PO) = ∆Pend + ∆Kes + ∆PU + ∆Hibah + ∆Bansos.  ................. (3.1) 

Semua kenaikan dan penurunan alokasi tersebut dinyatakn dalam satuan rupiah 

dan bertanda positif namun jika tidak terjadi perubahan maka diberikan nilai nol. 

 

2. Pendekatan Model Regresi 

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah kombinasi antara data 

time series dengan data cross section. Keuntungan menggunakan data panel yaitu 

mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree 

of freedom (derajat kebebasan) yang lebih besar, selain itu data panel juga 

menggabungkan informasi dari data time series dan cross section sehingga dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel 

(omitted variabel). Terdapat tiga pendekatan untuk menganalisis data panel, 

pendekatan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

2.1 Pendekatan Pooled Least Square (PLS) 

Pendekatan ini secara sederhana menggabungkan (pooled) seluruh data time-

series dan cross-section dan kemudian mengestimasi model dengan menggunakan 

metode OLS (Ordinary Least Square) atau sering dikenal dengan pendekatan 
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pooled least square. Pendekatan PLS mengasumsikan intersep dan slopenya 

koefisien dianggap tetap antar waktu ataupun individu. Estimasi dalam teknik ini 

akan sulit melihat perubahan individu karena semua individu dianggap sama atau 

homogen. 

 

2.2 Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

Istilah efek tetap muncul karena adanya intersep yang berbeda antar individu, 

namun intersep setiap individu tidak bervariasi sepanjang waktu.  Karena intersep 

berbeda dengan individu, maka untuk membedakannya dibutuhkan bantuan 

dummy variable, atau dikenal dengan istilah Least Square Dummy Variable 

(LSDV). 

 

2.3 Pendekatan Random Effect Model (REM) 

Pendekatan ini melakukan perbaikan inefisiensi proses least square dengan 

memperhitungkan error dari cross-section dan time-series. Model random efek 

adalah variasi dari estimasi generalized least square. Pendekatan ini 

mengasumsikan efek individu yang tidak terobservasi tidak berkorelasi dengan 

regresor atau dengan kata lain bersifat random atau acak. 

 

3. Pengujian Pemilihan Model Regresi 

Estimasi data panel terdiri atas 3 pendekatan yaitu pooled least square (PLS), 

fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM), dari ketiga alternatif 

pilihan tersebut fixed effect model dan random effect model lebih baik daripada 

metode pooled least square (PLS/OLS). Uji yang digunakan untuk menentukan 

model terbaik antara PLS dan FEM adalah uji Chow. Terdapat dua hal yang 

menjadi pertimbangan pertama tentang ada atau tidaknya korelasi antara eit  dan 
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variabel independen X. Jika diasumsikan terjadi korelasi antara eit  dan variabel 

independen X maka model random effect lebih tepat. Jika tidak ada korelasi 

antara eit dan dan variabel independen X maka model fixed effect lebih tepat. 

Kedua berkaitan dengan jumlah sampel penelitian, jika sampel yang diambil 

merupakan sampel dari sebagian kecil populasi maka akan didapatkan error terms 

eit yang bersifat random sehingga model random effect lebih tepat.  Uji pemilihan 

untuk menentukan model terbaik antara random dan fixed dalam meregresi adalah 

Uji Hausman. 

 

3.1 Uji Chow 

Uji chow adalah uji yang digunakakn untuk menentukan apakah model yang 

digunakan pooled least square atau fixed effect model. Uji Chow dalam penelitian 

ini menggunakan Redundant Test. 

Hipotesis : 

H0 : Terima PLS 

Ha : Terima FEM 

 

Keputusan : 

Jika Nilai F hitung < F tabel, maka H0 ditolak 

Jika Nilai F hitung > F tabel, maka Ha diterima 

 

Selain itu untuk mengetahui apakah metode PLS dan FEM yang terbaik bisa 

dilihat dari nilai koefisien determinasi dan Durbin-Watson, apabila nilai koefisien 

determinasi dan   lebih tinggi maka metode tersebut lebih baik. 
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3.2 Uji Haunsman 

Uji Haunsman digunakan untuk untuk memilih model terbaik antara fixed effect 

model (FEM) dengan random effect model (REM). 

 

Hipotesis : 

H0 :  Terima random effect model (REM). 

Ha :  Terima fixed effect model (FEM). 

 

Keputusan : 

Jika nilai hitung chi-squares < nilai chi-squares tabel, maka H0 diterima. 

Jika nilai hitung chi-squares > nilai chi-squares tabel, maka Ha diterima. 

 

4. Estimasi Model Regresi Dengan Panel Data 

Penelitian ini menggunakan model regresi pada program eviews  yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh alokasi PAD dan SiLPA terhadap perilaku 

oportunistik (PO). Analisis ini digunakan untuk untuk menyederhanakan data 

yang telah diperoleh kedalam bentuk yang mudah di-intepretasikan. 

Model matematis dari analisis ini adalah :  

 

lnPOit = βo + β1 lnPADit + β2 lnSiLPAit + εit ........................  (3.2) 

 

Keterangan : 

PO  =  Perilaku oportunistik 

βo =  Konstanta 

β1- β2 =  Koefisien regresi 

PAD =  Pendapatan Asli Daerah 

SiLPA =  SiLPA 
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i =  Cross section kabupaten dan kota 

t  =  Times series tahun 2011-2015 

ln = Log 

εi = Eror term 

 

5. Estimasi Model Regresi Panel Data dengan Penggunaan Variabel 

Dummy 

Estimasi model regresi panel data dengan pendekatan fixed effect tergantung pada 

asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope dan error term, dimana ada 

beberapa kemungkinan asumsi : 

1. Asumsi bahwa intersep dan slope adalah konstan sepanjang waktu dan 

ruang dan error termnya mencakup perbedaan sepanjang waktu dan ruang. 

2. Slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. 

3. Slope konstan tetapi intersep berbeda baik antar individu dan waktu. 

4. Intersep dan slope bervariasi antar individu 

5. Intersep dan slope bervariasi antar individu dan waktu. 

 

Dalam penelitian ini digunakan asumsi yang kedua, yaitu koefisien slope konstan 

tetapi intersep bervariasi antar individu, dalam hal ini, intersep dari masing-

masing individu diasumsikan memiliki perbedaan yang disebabkan karakteristik 

yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bentuk fixed effect adalah dengan 

memasukan variabel dummy yang digunakan untuk menyatakan perbedaan 

intersep. Ketika variabel dummy digunakan untuk mengestimasi fixed effect, 

maka persamaan tersebut disebut sebagai least square dummy varible (LSDV). 

Penelitian ini menggunakan dummy wilayah untuk melihat perbedaan perilaku 
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oportunistik kabupaten dan kota di Provinsi Lampung jelang Pemilukada. Setelah 

memasuki variabel dummy wilayah pada persamaan 3.2 maka model 

persamaannya adalah sebagai berikut : 

 

POit = βo + β1 PADit + β2 SiLPAit + γ1D1  + γ2D2 +  γ3D3 +  γ4D4 + γ5D5 + 

γ6D6 + γ7D7 + εit  ...........................................................................................   (3.3) 

 

Keterangan : 

PO  =  Perilaku oportunistik 

βo =  Konstanta 

β1- β2 =  Koefisien regresi 

PAD =  Pendapatan Asli Daerah 

SiLPA =  SiLPA 

D1 = Dummy Kabupaten Lampung Selatan 

D2 = Dummy Kabupaten Lampung Tengah 

D3 = Dummy Kabupaten Lampung Timur  

D4 = Dummy Kabupaten Way Kanan 

D5 = Dummy Kota Bandar Lampung 

D6 = Dummy Kota Metro 

D7 = Dummy Kabupaten Pesawaran 

γ 1- γ7 = Koefisien dummy wilayah 

i =  Cross section kabupaten dan kota 

t  =  Times series tahun 2011-2015 

εi = Eror term diwaktu t untuk unit cross section i 
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6. Uji Hipotesis   

6.1    Uji t (Uji Parsial) 

Uji-t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari masing- 

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Digunakan uji 2 arah dengan  

tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis sebagai berikut : 

 

1. Hipotesis Variabel PAD 

H0 :  X1 = 0 (Variabel PAD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

perilaku oportunistik penyusun anggaran jelang Pemilukada Provinsi 

Lampung Tahun 2015) 

Ha :  X1 ≠ 0 (Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Perilaku oportunistik penyusun anggaran jelang Pemilukada Provinsi 

Lampung Tahun 2015) 

2. Hipotesis Variabel SiLPA 

H0 :  X2 = 0 (Variabel SiLPA tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Perilaku oportunistik penyusun anggaran jelang Pemilukada 

Provinsi Lampung Tahun 2015) 

Ha :  X2 ≠ 0 (Variabel SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Perilaku oportunistik penyusun anggaran jelang Pemilukada Provinsi 

Lampung Tahun 2015) 
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Keputusan :  

Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H0 ditolak artinya variabel bebas 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat. 

Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H0 diterima artinya variabel bebas tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat. 

 

7. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi memiliki nilai 0 sampai 1 (0 < R2< 1). Semakin besar 

koefisien determinasi menunjukan semakin besar pula variasi variabel independen 

dalam membentuk variabel dependen. Koefisien ini menunjukan seberapa besar 

variasi total pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi (R2) antara 0 hingga 

1. Nilai  (R2) yang mendekati 1 menunjukan bahwa variabel dalam model regresi 

dapat mewakili permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan variasi 

yang terjadi pada variabel dependennya, nilai (R2) sama dengan atau mendekati  0 

menunjukan variabel dalam model yang dibentuk tidak dapat menjelaskan variasi 

dalam variabel dependen. Nilai (R2) akan cenderung lebih besar bila jumlah 

variabel independen dan jumlah data yang diobservasi semakin banyak, oleh 

karena itu digunakan ukuran adjusted R2, untuk menghilangkan bias akibat 

adanya penambahan jumlah variabel bebas dan jumlah data yang akan 

diobservasi. 



V. Kesimpulan Dan Saran 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji chow diperoleh nilai F hitung lebih besar daripada F tabel 

(3.20 > 2.39), sehingga menghasilkan keputusan menerima FEM., sedangkan 

untuk uji hausman diperoleh nilai chi-squares statistik lebih besar daripada nilai  

chi-squares  kritis dengan degree of freedem  sebesar 2 pada alpa 5% (8.1274 > 

5.9914), sehingga menghasilkan keputusan menerima FEM. Selain itu digunakan 

juga untuk membandingkan R-squared dan Durbin-Watson dari hasil regresi 

metode PLS dan FEM, apabila nilai R-squared dan Durbin-Watson dari salah satu 

PLS atau FEM yang tinggi maka yang paling tinggi tersebut lebih baik digunakan 

dalam meregresi data panel. Dari hasil regresi diperoleh nilai R-squared dan 

Durbin-Watson FEM lebih tinggi dibandingkan PLS, sehingga disimpulkan 

bahwa metode terbaik untuk meregresi data panel penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode FEM. 

Hasil uji t menjelaskan bahwa pengalokasian PAD dan SiLPA tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran jelang Pemilukada 

Provinsi Lampung Tahun 2015. Nilai R2 sebesar 0.3827 berati 38.27 % variabel 

dependen perilaku oportunistik dijelaskan oleh variabel independen yaitu PAD 

dan SiLPA, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam model.  
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Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan metode spread 

menghasilkan hasil analisa alokasi belanja yang mengalami tingkat 

kenaikan signifikan paling tinggi disetiap kabupaten dan kota jelang 

Pemilukada di Provinsi Lampung adalah belanja pelayanan umum, 

kesehatan, hibah dan PAD. Alokasi pada belanja-belanja tersebut 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan jelang Pemilukada di beberapa 

kabupaten dan kota , namun untuk belanja lain tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan bahkan ada beberapa alokasi belanja yang 

cenderung menurun jelang Pemilukada seperti belanja bansos. 

 

2. Hasil regresi PAD menununjukan nilai t hitung yang lebih kecil daripada t 

tabel (-2.2788 < 2.0369) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa PAD tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran 

jelang Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2015. 

 

3. Hasil regresi SiLPA menununjukan nilai t hitung yang lebih kecil daripada t 

tabel (0.8360 < 2.0369) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa SiLPA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran 

jelang Pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2015. 

 

4.  Nilai dummy wilayah menunjukan bahwa perilaku oportunistik tertinggi 

adalah Kota Bandar Lampung dengan nilai intersept sebesar 1, 9946 , 

Kabupaten Lampung Tengah 0,8846, dan Kabupaten Lampung Selatan 

0,8478. Tingkat perilaku oportunistik yang paling rendah adalah Kabupaten 
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Pesawaran dengan nilai intersept sebesar  -0,4634, Kota Metro -1,1676 , 

Kabupaten Way Kanan -0,7663 dan Kabupaten Lampung Timur -0,3296. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca pada umumnya 

dan bagi instansi pemerintah khusunya, agar memberlakukan transparansi 

anggaran yang jelas kepada masyarakat karena masyarakat sudah membayar 

pajak kepada pemerintah. Keinginan masyarakat yang ingin mengetahui 

fungsi distribusi pemerintah hendaknya direalisasikan dengan menerapkan 

anggaran yang bersifat transparan dan akuntabilitas. Penerapan prinsip 

tersebut berguna untuk meningkatkan kewaspadaan dikalangan masyarakat 

terkait perencanaan APBD. Selain itu penerapan prinsip tersebut bisa 

membuat masyarakat memberikan laporan kepada pihak berwenang bahwa 

terjadi dugaan pemanfaatan dana pada APBD, sehingga pihak berwenang 

dapat mengawasi kinerja aparatur dengan pelaporan dari masyarakat 

tersebut sehingga nantinya diharapkan dapat mengurangi tingkat tindak 

perilaku oportunis penyusun anggaran di daerah. 

  

2. Sumber belanja yang didanai dari PAD dan sumber pembiayaan yang 

berasal dari SiLPA sudah semestinya dialokasikan untuk kepentingan 

publik, karena kepentingan publik adalah kepentingan masyarakat secara 

luas. Sehingga apabila dana tersebut tersalurkan dengan baik diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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3. Memberikann edukasi kepada masyarakat tentang bahaya menerima money 

politic, sebab dalam lima tahun kedepan suatu daerah akan dipimpin oleh 

calon yang menang dalam pemilukada sehingga apabila masyarakat tidak 

kritis terhadap calon kepala daerah dikhawatirkan kinerja calon kepala 

daerah yang terpilih tidak berkontribusi terhadap pembangunan di 

daerahnya. 

 

4. Memberikan edukasi tentang janji-janji politik saat kampanye calon kepala 

daerah kepada masyarakat agar pemilih memilih calon kepala daerah yang 

memiliki program dan kegiatan yang sifatnya rasional serta memberikan 

edukasi bahwa agar tidak mudah tergiur dengan janji-janji politik pada masa 

kampanye calon kepala daerah. 
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