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ABSTRAK 

 

The Influence Of PAD, DAU, DAK, LLPS And Silpa On Opportunistic Behavior  

In Budgeting At The Province Of Lampung 

By 

Yatin Putro Sugino 

 

The purpose of this study aims is to empirically test the effects of regional revenue (PAD), 

general allocation funds (DAU), specific allocation funds (DAK), other legal income (LLPS) 

and remaining more budget calculation (SiLPA) on the opportunistic behavior at budgeting in 

Lampung province. The dynamics in the practice of drafting, budgeting and up to the 

realization of the budget, especially for the regional government today has a distrust effect 

from the community. Institution involved in budgeting both the executive and legislative are 

being trapped in activities that are not substance of service to the community, due to the 

opportunist behavior of the individual inside institution, this is because sometimes the process 

of budgeting are political act involving the DPRD as the legislative and regional heads along 

with the executive. The analytical tool that researchers use is the panel data method. The 

sample of data used in this study are the regency and city in Lampung province from 2014 - 

2017. Which amounted to 15 regencies and cities. The results shows that both regional 

revenue (PAD) and specific allocation funds (DAK) has a positive effect on opportunistic 

behavior of budgeting, but for general allocation funds (DAU) other legal income (LLPS) and 

remaining more budget calculation (SiLPA) has no positive effect on opportunistic behavior 

on budgeting. 

 

Key words: regional revenue (PAD), general allocation funds (DAU), specific allocation 

funds (DAK), other legal income (LLPS) and remaining more budget calculation (SiLPA), 

opportunistic behavior, budgeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

PENGARUH PAD, DAU, DAK, LLPS DAN SiLPA PADA PERILAKU OPORTUNISTIK 

PENYUSUNAN ANGGARAN DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG 

Oleh 

YATIN PUTRO SUGINO 

 

Dinamika dalam praktik penyusunan, penetapan hingga realisasi anggaran khususnya pada 

pemerintah daerah dewasa ini megalami efek distrust dari masyarakat. Aktor – aktor yang 

terlibat dalam penganggaran baik Eksekutif maupun Legislatif terjebak dalam aktivitas yang 

diluar substansi pelayanan kepada masyarakat, disebabkan perilaku oportunis dari 

individunya, hal tersebut dikarenakan proses penyusunan APBD merupakan tahapan  politis  

yang melibatkan DPRD selaku legislatif dan Kepala Daerah beserta jajarannya selaku 

eksekutif 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalis  secara empiris tentang pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAK), 

Lain Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada 

Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Data 

yang digunakan adalah data sekunder, adapun sampel penelitian ini adalah Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Lampung dari tahun 2014 – 2017 yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota. Adapun 

alat analisis yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan metode data panel. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan PAD berpengaruh positif terhadap Prilaku Opertunistik 

Penyusunan Anggaran, DAU tidak berpengaruh positif terhadap Perilaku Opertunistik 

Penyusunan Anggaran, DAK berpengaruh positif terhadap Perilaku Opertunistik Penyusunan 

Anggaran, LLPS tidak berpengaruh positif terhadap Perilaku Opertunistik Penyusunan 

Anggaran, SiLPA tidak berpengaruh positif terhadap Prilaku Opertunistik Penyusunan 

Anggaran di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 

 

Kata Kunci:  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Umum (DAK), Lain Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) dan Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Perilaku Oportunistik Penyusun 

Anggaran (OPA) 
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kekuatan akarnya. ~ Ali bin Abi Tholib ~ 
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  BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1.  Latar Belakang 
 
Dinamika dalam praktik penyusunan, penetapan hingga realisasi anggaran 

khususnya pada pemerintah daerah dewasa ini megalami efek distrust dari 

masyarakat. Aktor – aktor yang terlibat dalam penganggaran baik Eksekutif 

maupun Legislatif terjebak dalam aktivitas yang diluar substansi pelayanan 

kepada masyarakat, disebabkan perilaku oportunis dari individunya. 

Anggaran merupakan alat utama bagi pemerintah untuk melaksanakan semua 

kewajiban dan kebijakannya yang dituangkan dalam bentuk rencana-rencana 

konkrit dan terintegrasi (Kamaliah dkk, 2010). Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah  daerah yang 

memuat  program–program yang direncanakan  pemerintah daerah  untuk  

meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Rencana kebutuhan yang harus 

diakomodir dalam APBD relatif banyak, sementara sumber daya yang tersedia 

relatif terbatas. Kondisi ini membutuhkan ketelitian dan ketepatan  penyusun 

anggaran untuk memilih prioritas kebutuhan yang lebih mendesak untuk 

dianggarkan diantara sekian banyak kebutuhan yang ada. 

 

Undang–Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang–

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur tentang mekanisme penyusunan APBD. 

Penyusunan APBD mengacu pada ketentuan perundangan yang telah ditetapkan 

pemerintah.Implementasi pada undang-undang tersebut membawa perubahan 



2 
 

 
 

yang cukup besar pada tata kelola pemerintahan di daerah. Perubahan  ini  juga   

berimbas  pada   proses  penyusunan  anggaran  daerah. Proses penyusunan 

APBD merupakan tahapan  politis  yang melibatkan DPRD selaku legislatif dan 

Kepala Daerah beserta jajarannya selaku eksekutif (Mardiasmo, 2005). 

Ditinjau dari teori keagenan, proses penyusunan APBD merupakan tindak lanjut  

dari  kontrak antara principal dan agents. DPRD  selaku  agen  dari masyarakat 

yang telah memilih (voters), diberikan mandat untuk memperjuangkan kebutuhan 

masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, agar dapat diakomodir dalam APBD 

(Lupia and  McCubbins, 2000; Andvig etal,2001, Hagen,2002). Demikian pula 

eksekutif selaku agen dari legislatif diharapkan mengusulkan anggaran sesuai 

kebutuhan riil dalam penyelenggaraan  pemerintahan dengan tujuan akhir 

kesejahteraan rakyat (Halim dan Abdullah, 2006; Latifah, 2010; Abdullah, 2012). 

Implikasi penerapan teori keagenan pada penyusunan anggaran dapat 

menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi,tetapi lebih banyak yang 

menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (Latifah,  2010). 

Adanya asimetri informasi antara eksekutif dengan legislatif dan legislatif dengan 

pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik 

dalam proses penyusunan anggaran (Halim dan Abdullah, 2006; Bartolini and 

Santolini, 2009; Maria, 2009; Sularso dkk., 2014). 

 

Permasalahan pada penyusunan anggaran timbul ketika pihak–pihak yang terlibat 

berupaya untuk memanfaatkan peluang agar kepentingan pribadi dan 

kelompoknya dapat diakomodir dalam APBD (Raghunandanetal, 2012;  

 

Suryarini, 2012; Radebe, L. Z and Radebe,  P. Q.  2014). Kebijakan anggaran 
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menjadi ajang perebutan kepentingan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, 

legislatif, partai politik, pengusaha, organisasi masyarakat, maupun rakyat kecil  

(Sujaie, 2013). Berbagai modus perilaku oportunistik yang sering terjadi seperti 

menetapkan alokasi anggaran yang dimodifikasi untuk memenuhi kepentingan 

politik dan  kepentingan individu, memasukkan usulan proyek-proyek besar yang 

menguntungkan salah satu pihak dalam perencanaan anggaran, serta sikap 

cenderung lebih memperjuangkan realisasi penetapan anggaran atas proyek-

proyek yang  mudah dikorupsi dengan harapan mendapatkan kompensasi fee 

project yang cukup besar (Jumaidi, 2014). 

 

Penelitian Sujaie (2013) menunjukkan bahwa praktek perilaku oportunistik 

eksekutif dalam kebijakan anggaran terjadi karena dua faktor pendorong: 

Pertama, anggapan bahwa eksekutif merupakan pelaksana semua fungsi 

pemerintah daerah yang telah berhubungan langsung dengan masyarakat dalam 

waktu sangat lama; dan Kedua eksekutif mempunyai akses informasi yang besar 

dalam konteks penyusunan anggaran. Sedangkan perilaku oportunistik legislatif 

didorong oleh adanya keunggulan kekuasaan (discretionary power) dalam 

konteks memutuskan anggaran. Faktor inilah yang mendorong legislatif untuk 

melakukan; Pertama, berusaha mempengaruhi eksekutif untuk memaksimumkan  

anggaran pada program-program tertentu yang dapat memuluskan jalan bagi 

seorang legislator untuk dapat terpilih kembali dalam pemilu berikutnya; Kedua,  

mendorong eksekutif untuk mengajukan anggaran  yang dapat dengan mudah 

diserap oleh konstituennya dan tidak melalui prosedur birokrasi yang rumit. 

Fenomena perilaku penyusun anggaran sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, 

karena meskipun  aturan formal tentang mekanisme penyusunan APBD  
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telah dirancang sedemikian rupa, namun pada prakteknya masih terjadi beberapa 

penyimpangan. Meningkatnya kasus korupsi merupakan salah satu indikasi 

terjadinya perilaku oportunistik yang dilakukan penyusun anggaran (Mauro, 

1998).Sejalan dengan hal tersebut, Sujaie (2013) menegaskan bahwa peningkatan 

belanja hibah dan bantuan sosial juga menunjukkan telah terjadi perilaku 

oportunistik penyusun anggaran. 

 

Ditinjau dari perspektif teori keagenan, asimetri informasi serta besarnya 

kekuasaan  yang dimiliki legislatif dalam pembahasan anggaran, telah menjadi 

pendorong terjadinya perilaku oportunistik penyusun anggaran yang akan 

memaksimalisasi kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan 

mengesampingkan kepentingan publik (Halim dan Abdullah, 2006; Faria and 

Silva, 2013). Hal ini menimbulkan korupsi dan rent-seeking activities di 

pemerintahan yang berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran 

pemerintah(Suryarini, 2012). Alokasi anggaran ditingkatkan untuk belanja 

infrastruktur (Abdullah dan Asmara, 2006), dan belanja hibah serta bansos 

(Ritonga dan Alam, 2010).Sementara disisi belanja kebutuhan dasar seperti 

pendidikan dan kesehatan tidak terjadi peningkatan yang signifikan (Abdullah, 

2012). 

 

Pengeluaran daerah baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan didanai 

dari Pendapatan  Daerah.  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor  

13 Tahun 2006,   Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD),   Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)Lain-Lain 

Pendapatan yang Sah (LLPS) serta Sisah Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). 
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Penelitian terdahulu (Abdullah dan Asmara, 2006; Abdullah, 2012; Maryono, 

2013; Sularso dkk, 2014) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah 

berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun  anggaran. 

 

PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan 

daerah dan pelayanan kepada masyarakat (Oktriniatmaja, 2011). Legislatif akan 

mendorong eksekutif untuk meningkatkan target pendapatan sehingga dapat 

meningkatkan alokasi anggaran untuk program yang mendukung kepentingannya 

(Sularso dkk, 2014).  Peningkatan jumlah PAD akan memberi peluang bagi 

penyusun  anggaran untuk mengalokasikan dana yang lebih  besar untuk bidang– 

bidang tertentu sesuai preferensinya.Menurut Undang–Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dana 

Alokasi Umum (DAU) ditetapkan pemerintah sekurang kurangnya 26% dari  

Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan oleh APBN, DAU adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara   

(APBN)  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Penggunaan DAU cukup fleksibel dan tidak terikat dengan 

program pengeluaran tertentu, sehingga penyusun anggaran memanfaatkan 

kondisi ini untuk mengusulkan kegiatan yang memberikan manfaat meningkatkan 

self-interest-nya (Maryono, 2013). 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN, yang 

dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan 

tertentu.Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan 
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pemerintah atas dasar prioritas nasional dan untuk mendanai kegiatan khusus yang 

diusulkan daerah tertentu. Bidang pelayanan DAK terdiri dari Bidang Pendidikan, 

Bidang Kesehatan. Bidang Infrastruktur, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan dan 

Kelautan, Bidang Prasarana Pemerintah dan Bidang Lingkungan Hidup. 

 

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja 

daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak 

menyalahi peraturan yang berlaku.Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi hasil 

penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, 

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadapap mata uang asing, dan komisi, 

potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 

barang dan jasa oleh daerah. 

 

SiLPA adalah sisa lebih tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun 

berjalan yang merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang 

dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk 

penggunaan SiLPA adalah untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai 

dikerjakan pada tahun sebelumnya dan untuk membiayai kegiatan baru yang 

tidak dianggarkan dalam APBD murni.Kondisi ini menjadi alasan bagi legislatif 

dan eksekutif untuk mengalokasikan kembali (rebudgeting) dana tersebut melalui  

mekanisme perubahan APBD (Asmara, 2010) serta memberi ruang bagi 

penyusun anggaran untuk melakukan perilaku oportunistik dalam 

mengalokasikan SiLPA tersebut (Sularso dkk, 2014). 

 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan Asmara,2006; 

Abdullah, 2012; Oktririniatmaja, 2011; Suryarini, 2012; Sularso dkk,  2014 
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menunjukkan bahwa PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh positif terhadap 

perilaku oportunistik penyusunan anggaran.Penelitian tentang perilaku 

oportunistik penyusun anggaran sebelumnya lebih fokus pada perilaku legislatif 

yang cenderung mempengaruhi alokasi anggaran untuk kepentingan politik 

dengan meningkatkan anggaran untuk belanja infastruktur dan belanja DPRD. 

Namun mengamati fenomena yang terjadi terkait proses penyusunan APBD yang 

merupakan proses bersama antara legislatif dan eksekutif,  peneliti tertarik untuk 

meneliti perilaku oportunistik yang terjadi akibat interaksi antara kedua pihak 

yang didasari adanya hubungan keagenan. 

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Abdullah dan Asmara, 2006; Asmara, 2010; Suryarini, 2012, Abdullah, 2012, dan 

Sularso dkk, 2014 Pada penulisan ini penulis fokuskan pada pengambilan data dari 

anggaran pendidikan, kesehatan, PU, hibah dan bansos dengan alasan jumlah dari 

tiga SKPD tersebut lebih dari 50%(lima puluh persen) dari total APBD dililhat dari 

jumlah anggaran SKPD pendidikan, kesehatan, dan PU dibagi total anggaran APBD 

dikali dengan 100% (seratus persen), sedangkan belanja hibah dan bansos 

merupakan salah satu pos belanja yang penyalurannya  tidak melalui program dan 

kegiatan,  belanja ini bersifat tidak mengikat dan tidak secara terus menerus.  

Fenomena peningkatan alokasi belanja hibah dan bansos yang semakin meningkat  

menunjukkan perilaku  oportunistik  penyusun anggaran (Ritonga dan Alam, 

2010).Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk diteliti pengaruh PAD, 

DAU, DAK, LLPS, dan SiLPA dan  pada perilaku oportunistik penyusun 

anggaran di Kabupaten/Kota se-Lampung. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

 
Perilaku oportunistik penyusun anggaran dapat dilihat dari kecenderungan 

pengalokasian  anggaran  dalam jumlah besar untuk belanja daerah yang dapat 

dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu yang bersifat pribadi atau kelompok. 

Peningkatan alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur,  belanja hibah dan 

bansos diduga menjadi alat pemenuhan janji–janji politik serta kerap menjadi 

sasaran korupsi. Sumber–sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari 

pendapatan  sendiri  maupun  dana transfer dan penerimaan  pembiayaan diduga 

berpengaruh terhadap peningkatan alokasi belanja daerah. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1) Apakah terdapat pengaruh positifPAD pada Perilaku Oportunistik Penyusun 

Anggaran ?  

2)   Apakah terdapat pengaruh positif DAU pada Perilaku Oportunistik Penyusun 

Anggaran ? 

3) Apakah terdapat pengaruh positif DAK pada Perilaku Oportunistik Penyusun 

Anggaran ? 

4) Apakah terdapat pengaruh positif Lain-lain Pendapatan yang Sah pada 

Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran ? 

5) Apakah terdapat pengaruh positif SiLPA pada Perilaku Oportunistik 

Penyusun Anggaran ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 
Sejalan dengan rumusan permasalahan di atas, maka  penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Pendapatan Daerah,SILPA dan 

Lain-lain Pendapatan yang sah pada Perilaku Oportunistik Penyusun 
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Anggaran. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 
 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk 

pengembangan teori keagenan dalam penganggaran sektor publik serta menjadi 

bahan bacaan bagi penelitian lebih lanjut  dengan topik yang sama. 

 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

 
Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai dan memahami 

perilaku penyusun anggaran dan selanjutnya informasi tersebut dapat menjadi 

rekomendasi  kepada  pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam 

penyusunan anggaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Teori 

 

2.1.1. Teori Keagenan 

 
Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik disektor privat 

maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur hubungan prinsipal 

dan  agen untuk menganalisis hubungan antara  perusahaan dengan pekerja (Faria 

and  Silva,  2013).Sementara di  sektor publik,  teori keagenan dipergunakan 

untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan peng -

anggaran sektor publik (Latifah, 2010; Abdullah, 2012). Teori keagenan 

menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok 

atau organisasi. Salah satu pihak membuat suatu kontrak, baik secara implisit 

maupun eksplisit dengan pihak lain dengan harapan bahwa agen  akan  

bertindak/melakukan   pekerjaan   seperti  yang   diinginkan principal (Jensen 

and Meckling, 1976). 

 

Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan  

tentang   teori  keagenan  yaitu:  (1)  manusia  pada  umumnya mementingkan diri 

sendiri, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang, dan (3) manusia selalu menghindari resiko. Berdasarkan asumsi sifat 

dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan 

bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal ini menimbulkan adanya 

konflik kepentingan antara principal dan agent.  Principal memiliki kepentingan 

untuk memaksimalkan keuntungan mereka  sedangkan  agent  memiliki 
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kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya. 

 

Konflik akan terus meningkat karena principal tidak dapat mengawasi aktivitas 

agent sehari-hari untuk memastikan bahwa agent telah bekerja sesuai dengan 

keinginan dari principal. Permasalahan dalam hubungan antara prinsipal dan  

agen bersumber  dari adanya perbedaan tujuan dan pilihan risiko yang dihadapi 

seperti regulasi dan  kepemimpinan (Eisenhardt, 1989). Adanya asimetri 

informasi juga menyebabkan terjadinya persoalan dalam hubungan prinsipal-

agen, bilamana  agen memiliki informasi lebih tentang  kinerja aktual, motivasi 

dan tujuan yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse selection 

(Latifah, 2010). Adverse selection terjadi karena adanya perbedaan jumlah 

informasi yang dimiliki olehprincipal dan agent sehingga principal tidak mampu 

membedakan apakah agen melakukan sesuatu yang baik atau tidak (Faria and 

Silva, 2013).Dalamkonteksiniagen cenderung menyembunyikan  informasi  

untuk memperoleh manfaat yang lebih demi keuntungan pribadi. 

 

Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah 

pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan 

pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk 

memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan  

pengelolaan  dan  pengalokasian  sumber   daya   secara sendirian, sehingga 

pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber 

daya. Pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang  penting  untuk alokasi 

sumberdaya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.Implikasi  
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teori  keagenan  muncul  dalam  proses penyusunan anggaran dilihat dari dua 

perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif,dan legislatif dengan 

eksekutif.  Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan 

eksekutif, eksekutif adalah agent dan legislatif adalah principal (Halim dan 

Abdullah, 2006). Apabila dilihat dari perspektif hubungan keagenan legislatif 

dengan rakyat, pihak legislatif adalah agent yang membela kepentingan rakyat 

(principal), akan tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta 

pengendalian dalam pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif. Hal 

inilah yang seringkali menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh 

legislatif sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber 

daya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan self-interest para 

pihak legislatif tersebut. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan anggaran yang 

disahkan adalah alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering 

dikenal dengan istilah korupsi (Mauro, 1998; Keeferand  Khemani, 2003). 

 

 

2.1.2.   Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia 

 

Tahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari 

proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan 

daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, 

tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang 

memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program kepala daerah 

dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal 

tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan 

umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang dituangkan dalam renstra 
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dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan 

daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan 

dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya bedasarkaan acuan 

RPJMD, renstra, renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah 

sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, 

RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2005 berada di Bappeda. 

 

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan kepala daerah 

menyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah 

KUA dan PPAS disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan 

Pimpinan DPRD maka kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman 

penyusunan RKA-SKPD/PPKD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka 

menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk 

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat 

rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut 

fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek 

pendapatan, belanja,  dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun 

berikutnya. 
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RKA SKPD dan RKA PPKD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 Pasal 41 ayat (1) menyatakan “RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala 

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada 

PPKD” dan ayat  (2) “RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah”. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala 

daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 

serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

2.1.3.   Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif 

 
Hubungan keagenan dipemerintahan antara legislatif dan eksekutif menunjukkan 

posisi legislatif sebagai prinsipal dan eksekutif adalah agen (Halim dan Abdullah, 

2006; Latifah, 2010; Abdullah, 2012). Hubungan antara prinsipal dan agen 

senantiasa menimbulkan masalah keagenan yang  disebut agency problems 

(Lupia and McCubbins, 2000). Johnson (1994)  dalam Abdullah dan Asmara 

(2006) menyebut hubungan eksekutif atau birokrasi dengan legislatif atau kongres 

dengan nama self-interest model. Dalam hal ini, legislators ingin dipilih  kembali, 

birokrat ingin memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin 

Memaksimumkan utilitasnya.  Agar terpilih kembali, legislators mencari program 

dan proyek yang membuatnya populer dimata konstituen. Birokrat mengusulkan 

program-program baru karena ingin agency-nya berkembang dan konstituen 
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percaya bahwa mereka menerima manfaat dari pemerintah tanpa harus membayar 

biayanya secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa baik eksekutif maupun 

legislatif berupaya untuk memaksimalkan dan memanfaatkan perannya dalam 

penyusunan anggaran demi memperoleh keuntungan individual maupun 

kepentingan kelompok yang cenderung akan menimbulkan kerugian bagi rakyat. 

 

 

2.1.4. Hubungan Keagenan Antara  Legislatif  dan Publik (Voters) 

 
Lupia and  McCubbins (2000) menyatakan bahwa warga negara adalah  principal 

yang menunjuk perwakilannya untuk melayani mereka sebagai agen di parlemen, 

sementara Andvigetal(2001) menyebutkan voters adalah prinsipal dari  parlemen.   

Dalam hal  pembuatan  kebijakan,  Hagen  (2002)  berpendapat bahwa hubungan 

prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (voters) dan legislatif pada dasarnya 

menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat keputusan-

keputusan  tentang   belanja  publik  untuk  mereka  dan  mereka memberikan 

dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam 

pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka  

diharapkan   mewakili  kepentingan   atau   preferensi  prinsipal  atau pemilihnya. 

Pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki 

kepentingan yang sama dengan publik (Abdullah dan Asmara, 2006). 

 

Menurut Hagen (2002), politisi yang terpilih bisa saja berlaku oportunistik dan 

karenanya voters berkeinginan menghilangkan peluang untuk mendapat 

keuntungan pribadi dengan membuat politisi terikat pada suatu aturan yang 

menentukan apa yang dapat atau harus mereka lakukan pada kondisi tertentu. 

Akan tetapi,membuat aturan untuk sesuatu yang tidak jelas dan kompleksitas 
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situasi yang dihadapi menyebabkan kontrak yang sempurna tidak mungkin 

dibuat. Politisi juga tidak akan dapat memenuhi semua janji yang dibuatnya 

selama kampanye pemilihan. Oleh karena itu, seperti halnya dalam bentuk 

hubungan keagenan yang lain, hubungan keagenan antara pemilih dengan politisi 

dapat dipandang sebagai incomplete contract (Seabright, 1996). 

 

2.1.5. Problem Keagenan 

 
Timbulnya problem keagenan berawal dari adanya perbedaan kepentingan antara 

prinsipal dan agen, seperti yang terjadi pada hubungan keagenan antara 

pemerintah daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Kewenangan yang 

dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar. 

Posisi eksekutif yang sejajar dengan legislatif membuat eksekutif sulit menolak 

rekomendasi legislatif dalam pengalokasian sumberdaya yang memberikan 

keuntungan kepada legislatif, sehingga menyebabkan outcome anggaran dalam 

bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik. Menurut 

Eisenhardt (1989), meskipun penganggaran merupakan bagian dari sistem 

informasiyang dapat digunakan untuk mengurangi oportunisme agen, 

kenyataannya dalam proses pengalokasian sumberdaya selalu muncul konflik 

kepentingan diantara pelaku (Abdullah dan Asmara, 2006). Permasalahan yang 

terjadi biasanya didasarkan atas kepentingan masing-masing pribadi yang 

berdampak pada timbulnya permasalahan keagenan antara pihak tersebut. 

 

2.2. Aspek Keperilakuan dalam Penganggaran 

 
Aspek keperilakuan dalam penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang 

muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong   

ketika  manusia  mencoba  hidup dengan anggaran (Suartana, 2010). Aspek 
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keperilakuan dalam penganggaran dibedakan atas dua unit analisis yaitu 

organisasi dan individu. Menurut Suartana(2010) ada kecenderungan dari 

organisasi dan individu untuk tidak mengoptimalkan sumber daya yang tersedia 

dan tidak melakukan efisiensi yang sering disebut slack atau senjangan. Perilaku 

oportunistik penyusun anggaran dapat dilihat dari peningkatan alokasi belanja 

pada sektor tertentu yang termasuk perilaku disfungsional yang timbul  pada   

penganggaran.  Elias  (2013)  menyebutkan  bahwa  perilaku oportunistik akan 

mendorong individu berperilaku tidak etis untuk meningkatkan self interestnya. 

 

2.3. Perilaku Oportunistik pada Penyusunan Anggaran 

 
Istilah oportunistik berasal dari kata opportunity yang berarti kesempatan. 

Perilaku oportunistik mengacu pada pribadi, sifat atau dinamika kelompok dalam 

menghadapi suatu kondisi dimana dalam posisi tertentu merasa mempunyai 

kesempatan atau peluang lebih untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan. 

Perilaku oportunistik merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan 

dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun. Lebih jauh Maryono (2013) 

menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku oportunistik adalah 

kekuatan (power) dan kemampuan (ability). 

 

Perilaku oportunistik anggaran (fiscal opportunism),  yaitu perilaku oportunistik 

dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi yang mengarah pada 

alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi juga keinginan untuk 

aman secara fiskal, yakni anggaran bisa terealisasi tepat waktu dan tepat jumlah, 

memiliki peluang untuk menambah alokasi saat perubahan APBD, dan 

kemungkinan variansi (selisih anggaran dan realisasi sampai akhir tahun) yang 
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rendah (Romarina dan Makfatih, 2010). Perilaku oportunistik mengarah pada 

terjadinya adverse selection  dan moral hazard. 

 

Ada dua kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi perilaku 

oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran. Pertama, secara eksplisit 

berhubungan dengan anggaran legislatif dan kedua, melalui anggaran untuk 

pelayanan publik dalam bentuktitipan.Pada kondisi pertama, legislatif 

mengusulkan anggaran yang meningkatkan penghasilannya sehingga dapat 

memenuhi self-interestnya dalam jangka pendek. Hal ini memunculkan political 

corruption atas anggaran (Garamfalvi, 1997), sementara pada kondisi kedua, self- 

interest dalam jangka panjang ingin dicapai.  

 

Usulan anggaran yang diperjuangkan adalah yang mengharumkan nama politisi 

diwilayah tertentu,sehingga cenderung pada usulan yang targetable atau hasilnya 

kelihatan jelas oleh masyarakat. Akibatnya, pembangunan cenderung lebih 

diarahkan pada daerah yang merupakan wilayah pemilihan politisi yang powerful 

di legislatif.Martinezetal (2004) menyatakan bahwa political corruption terjadi 

ketika politisi atau birokrat tingkat atas memanfaatkan kedudukan mereka demi 

keuntungan pribadi ataupun kalangan dekat mereka. Menurut Mauro (1998) salah 

satu contohnya yaitu  dengan mengalokasikan   belanja  untuk  barang-barang 

khusus  dan  berteknologi  tinggi karena merupakan belanja yang mudah 

dikorupsi sebab tidak banyak orang yang memahami  barang tersebut. Insentif 

korupsi dalam sisi belanja anggaran pemerintah menurut Martinez etal(2004) 

adalah kurangnya standar etika dan moral,  kemungkinan terdeteksi rendah. 

Pengawasan dan sanksi yang  lemah, atau ketidak cukupan gaji dan insentif 
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lainnya. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan 

merupakan bentuk pelayanan publik yang  paling  mendasar dan karenanya 

menjadi fokus utama pembelaan legislatif di  pemerintahan. Namun, belanja 

untuk pendidikan dan kesehatan bukanlah area yang dapat memberikan peluang 

untuk korupsi   sehingga  anggaran   pendidikan,  kesehatan,  dan sosial akan 

diperkecil (Mauro, 1998). Studi Mauro (1998) menunjukkan bahwa jenis-jenis 

belanja pemerintah membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik,  karena 

itu akan dipilih belanja barang atau pelayanan untuk program-program dan 

kegiatan yang sulit untuk dimonitor orang lain.  

 

Hasil penelitian ini dikuatkan oleh Tanzi and Davoodi (2002) yang 

mengemukakan bahwa belanja investasi publik lebih disukai legislatif karena 

dapat memberikan komisi lebih besar dari pada belanja untuk pelayanan  sosial,  

pendidikan, dan kesehatan. Dengan  kata lain preferensi legislatif mengarah pada 

alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi lebih besar dan 

memiliki dampak politik jangka panjang.Keefer and Khemani (2003) juga 

menemukan bahwa pengalokasian anggaran akan lebih banyak diarahkan untuk 

proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan 

janji legislatif kepada pemilihnya. Legislatif akan merekomendasi eksekutif 

untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya 

dan mengusulkan pengurangan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan 

dan belanja publik lainya yang tidak bersifat job programs dan targetable. 

Preferensi legislatif ini memiliki tiga kemungkinan konsekuensi pada alokasi 

anggaran untuk sektor lain,yaitu:(1) mengurangi alokasi untuk belanja lain 

apabila jumlah belanja secara keseluruhan tidak bertambah, (2) tidak merubah 
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alokasi sektor lain jika jumlah belanja bertambah, atau (3) kombinasi keduanya, 

yakni alokasi untuk sektor lain berkurang walaupun jumlah belanja secara 

keseluruhan bertambah (Abdullah dan Asmara, 2006). 

 

2.4. Konsep Anggaran Sektor Publik 

 
Mardiasmo (2002) menyatakan anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja 

yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran  

finansial  dan  merupakan  artikulasi  dari  perumusan  strategi dan perencanaan  

strategik  yang  telah  dibuat.  Sementara  Abdullah dan Asmara (2006) menyatakan 

bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja 

antara legislatif dan eksekutif. Terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah 

menyebabkan penganggaran menjadi mekanisme terpenting dalam mengalokasikan 

sumberdaya. Ada masalah politis ketika berbicara mengenai masalah prioritas 

alokasi atas sumber daya yang  tersedia, dan ada masalah ekonomi ketika berbicara 

mengenai sumber pendanaannya. Konsekuensi yang muncul adalah penganggaran 

publik menjadi adu kekuatan relatif antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

penganggaran, dimana  semua   pihak   memiliki kepentingan berbeda terhadap 

outcome anggaran. 

 

Penganggaran menurut Hagen (2002) terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu 

executive planning, legislative approval, executive implementation, dan ex post 

accountability. Tahapan executive planning dan legislative approval melibatkan 

interaksi antara eksekutif dan legislatif dimana politik anggaran paling 

mendominasi,sementara pada tahap ketiga dan keempat hanya melibatkan 

eksekutif sebagai agen. Aspek   penganggaran   bersifat  prospective  atau 
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anticipatory (perencanaan dimasa yang akan datang) sehingga manajer publik 

harus memahaminya sebagai isu sentral (Mardiasmo, 2005: 69). 

APBD merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. Proses penyusunan APBD melibatkan dua pihak yaitu 

eksekutif dan legislatif,masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. 

Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara 

eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum Anggaran (selanjutnya disebut 

KUA) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan 

anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan 

APBD sesuai dengan KUA dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan 

kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan 

sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan 

bentuk kontrak, yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan 

anggaran oleh eksekutif. 

 

2.5. Penelitian Terdahulu 

 

No. Penulis Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

1 2 3 4 5 

1. Abdullah dan 

Asmara 

(2006) 

Perilaku 

Oportunistik 

Legislatif dalam 

Penganggaran 

Daerah 

Var. Dependen 

Perilaku 

oportunistik 

Legislatif (OL) 

 

Var.Independen 

PAD. 

 

Variabelcontrol 

Jenis Pemerintahan 

danLetak 

Pemerintahan 

1.Legislatif 

berperilaku 

oportunistik dalam 

Pengalokasian 

sumberdaya di  

anggaran belanja 

2.Perubahan    

  pendapatan sendiri 

  berpengaruh positif  

  terhadap perilaku  

  oportunistik    

  legislatif. 

3.Jenis pemerintah dan 

letak pemerintah 

tidak berpengaruh 
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terhadap perilaku 

oportunistik legislatif 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riharjo dan 

Isnadi (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perilaku 

Oportunistik 

Pejabat Eksekutif 

dalam 

Penyusunan 

APBD (Bukti 

Empiris atas 

Penggunaan 

Penerimaan 

SumberDaya 

Alam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var. Dependen 

Slack Anggaran 

untuk belanja 

kemakmuran rakyat 

dari pendapatan 

SDA 

 

Var. Independen 

Belanja Pegawai, 

Belanja Barang 

Jasa, Belanja Modal 

 

Variabel Moderasi 

yaitu perilaku 

Oportunistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Belanja pegawai 

langsung dan belanja 

modal yang 

ditetapkan dalam 

APBD berpengaruh 

terhadap slack 

anggaran untuk 

kemakmuran rakyat 

yang berasal dari 

pendapatan SDA 

 2. Belanja barang dan 

jasa yang ditetapkan 

dalam APBD, tidak 

     berpengaruh terhadap 

slack anggaran 

dalam penetapan 

alokasi belanja untuk  

kemakmuran rakyat 

yang berasal dari 

pendapatan SDA 

3.Perilaku oportunistik 

pejabat eksekutif 

mendorong 

pengaruh belanja 

pegawai langsung 

dan belanja modal 

yang ditetapkan 

    dalam APBD     

terhadap 

Meningkatnya slack 

anggaran 

    4. Perilaku  

 oportunistik pejabat 

eksekutif mendorong 

pengaruh belanja 

barang, jasa, modal 

yang ditetapkan 

dalam  APBD 

terhadap 

meningkatnya slack 

anggaran 

3. Asmara 

(2010) 

Analisis 

Perubahan 

Alokasi 

Belanja Dalam 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja 

Daerah (APBA) 

Provinsi 

Naggroe Aceh 

Darussalam 

Belanja Pegawai, 

Belanja Barang 

Jasa, Belanja Modal 

dan Plafons 

 

SILPA 

1.Perubahan Belanja 

Pegawai berkorelasi 

dengan Belanja 

Barang Jasa 

2.Perubahan Belanja 

Pegawai dan Belanja 

Barang Jasa tidak 

    berkorelasi dengan 

Belanja Modal 

3.Pengaruh SILPA 

tahun sebelumnya 

terhadap Plafon 

SKPA dan Jenis 

    Belanja SKPA tidak 



23 
 

 
 

dapat dibuktikan 

dalam penelitian ini. 

    Meskipun SILPA 

tahun sebelumnya 

merupakan alasan 

utama dilakukannya 

perubahan APBA, 

ternyata penelitian 

ini menemukan 

    hasil yang berbeda 

 

4. Latifah 

(2010) 

Adakah Perilaku 

Oportunistik 

dalam Aplikasi 

Agency Theory di 

Sektor 

Publik ? 

 Adanya asimetri 

informasi di antara 

eksekutif-legislatif dan 

legislatif pemilih me 

nyebabkan terbukanya 

ruangbagi terjadinya 

 perilaku oportunistik 

dalam proses 

 penyusunan  anggaran 

5. Oktriniatmaja 

(2011) 

Pengaruh PAD, 

DAU dan DAK 

terhadap 

Pengalokasian 

Anggaran Belanja 

Modal dalam 

APBD Pada 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

di Pulau Jawa, 

Bali dan Nusa 

Tenggara 

Var. Dependen 

Alokasi Belanja 

Modal 

 

Var. Independen 

PAD, DAU dan 

DAK 

1.PAD, DAU dan DAK 

berpengaruh positif 

terhadap alokasi 

belanja 

    modal baik secara 

parsial maupun 

simultan. 

2. Belanja modal dan 

PAD di Jawa lebih 

tinggi dari daerah di 

luar Pulau Jawa 

6. Maryono 

(2013) 

Pengaruh 

Perubahan Dana 

Alokasi Umum 

terhadapPerilaku 

Oportunistik 

Legislatif dalam 

Penganggaran 

Daerah 

Var. Dependen 

Perilaku 

Oportunistik 

Legislatifdalam 

penganggaran 

daerah 

 

Var. Independen 

DAU 

Perubahan DAU 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap perilaku 

oportunistik 

legislative dalam 

penganggaran daerah 

7. Sularso dkk. 

(2014) 

Determinan 

Perilaku 

Oportunistik 

Penyusunan 

Anggaran (Studi 

pada 

Kabupaten/Kota 

di Jawa 

Tengah) 

Var. Dependen 

Perilaku 

Oportunistik 

Penyusunan 

Anggaran 

Var. Independen 

PAD, SILPA, 

DAU 

1.Semakin besar 

PAD maka semakin 

besar perilaku 

oportunistik 

penyusunan 

anggaran. 

2.Semakin besar 

SILPA semakin 

besar OPA 

3.Semakin besar 
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DAU semakin besar 

OPA 

8. Sayu Made 

Purwati 

(2015) 

Perilaku 

Oportunistik 

Penyusun 

Anggaran 

 Terdapat pengaruh 

positif PAD, DAU 

dan SILPA pada 

Prilaku Penyusnan 

Anggaran. 

  

2.6. Pengembangan Hipotesis 

2.6.1. Kerangka berpikir 

Proses penyusunan anggaran merupakan tahapan yang rumit dan penuh dengan 

nuansa politis. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik khususnya 

pemerintah daerah adalah proses politik yang sangat di dominasi oleh politik 

anggaran yang dilakukan oleh pihak–pihak yang terlibat. Nuansa politik 

anggaran semakin menguat karena  pemerintah memiliki sumber daya yang 

terbatas sementara rencana kebutuhan relatif banyak. Sumber pendapatan dalam 

APBD berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Penerimaan Pembiayaan yang 

dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang telah direncanakan 

pada tahun bersangkutan.Perilaku oportunistik merupakan perilaku yang 

berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun 

yang dipengaruhi oleh adanya  kekuatan (power) dan kemampuan (ability) 

(Maryono, 2013). Perilaku oportunistik anggaran (fiscal opportunism), yaitu 

perilaku oportunistik dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi 

yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi 

(Romarina dan Makfatih, 2010). Praktek disfungsional yang berhubungan dengan 

penganggaran sektor publik adalah sindrom menghabiskan dana.  

Lembaga/organisasi cendrung untuk terlibat dalam pengeluaran yang tidak perlu,  

seperti melakukan mark-up anggaran sebelum tahun fiskal berakhir karena takut 
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jumlah dana alokasi berkurang dimasa depan (Ranghunandan, et al 2012). 

Contoh lain perilaku oportunis eksekutif dan legislatif adalah  memodifikasi 

anggaran sebelum ditetapkan, memasukkan usulan–usulan proyek yang bernilai 

besar, serta sikap yang cenderung memasukkan usulan–usulan proyek yang 

mudah dikorupsi dengan mengharapkan fee project yang cukup besar (Jumaidi 

2014). 

 

Realitas perilaku oportunis anggota dewan terkesan hanya untuk memuaskan 

nafsu rupiah, tidak respon terhadap permasalahan–permasalahan kesejahteraan 

masyarakat.Masih banyak lagi perilaku–perilaku eksekutif dan legislatif yang 

disorientasi terhadap pelayanan publik yang terjadi dalam sebuah drama 

diplomasi dan negosiasi. Fenomena perilaku oportunistik  penyusun anggaran  

yang lainya dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang lebih mengarah pada 

preferensi yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat 

tidak menjadi prioritas utama. Berdasarkan hal tersebut, maka  kerangka berpikir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Pengaruh PAD, DAU, DAK, Lain lain Pendapatan 

yang Sah dan SiLPA Pada Perilaku Oportunistik 

Penyusun Anggaran. 

Kajian Teoritis 

Teori Keagenan  

Masalah Kajian Empiris 

Abdullah dan Asmara (2006), 

Halim dan Abdullah (2006),  

Bartolini and Santolini (2007),  

Riharjo dan Isnadi (2010), Asmara 

(2010), Latifah (2010), Kamaliah 

dkk (2010), Oktririniatmaja (2011), 

Suryarini (2012), Faria and Silva 

(2013), Maryono (2013), Sujaie 

(2013), Sularso dkk (2014), Sayu 

Made Parwati dkk (2015). 

  

Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh positif PAD pada prilaku OPA 

2. Terdapat pengaruh positif DAU pada prilaku OPA 

3. Terdapat pengaruh positif DAK pada prilaku OPA 

4. Terdapat pengaruh positif SILPApada prilaku OPA 

5. Terdapat pengaruh Positif Pendapatan lain-lain yang 

sah terhadap perilaku OPA 

 

6.  

 

Hipotesis 

1. Terdapat pengaruh positif PAD pada prilaku OPA 

2. Terdapat pengaruh positif DAU pada prilaku OPA 

3. Terdapat pengaruh positif DAK pada prilaku OPA 

4. Terdapat pengaruh Positif LLPS pada prilaku OPA 

5. Terdapat pengaruh positif SiLPApada prilaku OPA 

Pengujian Statistik 

Hasil Penelitian 

Pembahasan 

Simpulan dan Saran 
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2.6.2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

Secara konseptual perubahan pendapatan dalam APBD akan berpengaruh 

terhadap belanja. Perubahan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku oportunistik  legislatif (Abdullah dan Asmara, 2006; Maria, 2009). 

Sumber pendapatan daerah berupa DAU adalah dana yang berasal dari APBN 

yang dialokasikan   dengan   tujuan   pemerataan   keuangan   antar   daerah untuk 

membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

DAU memiliki proporsi yang paling besar pada penerimaan daerah, dimana 

seharusnya pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk 

memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Keleluasaan tersebut 

berpotensi membuka ruang terjadinya perilaku oportunistik baik pada legislatif 

maupun eksekutif. Maryono (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif dana alokasi umum dengan perilaku oportunistik penyusun anggaran. 

 

SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun 

anggaran  sebelumnya  untuk  menutupi  defisit  anggaran  apabila realisasi 

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Penelitian Sularso dkk. (2014) 

menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal pada 

periode anggaran selanjutnya, yang berarti dapat berpengaruh pada alokasi 

belanja tahun berikutnya sehingga hal ini memberi ruang bagi penyusun anggaran 

untuk mengalokasikan free cash flow tersebut untuk melakukan perilaku 

oportunistik. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen  

terhadap  variabel  dependen.  Berdasarkan  kerangka berpikir diatas, maka dapat 

kami susun konsep penelitian  seperti pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

2.6.3. Hipotesis Penelitian 
 

Penyusunan anggaran merupakan tahapan yang kompleks, dan perilaku menjadi 

salah satu faktor kunci didalamnya (Raghunandan etal.2012)  Keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud apabila pihak–pihak yang terlibat 

pada penyusunan anggaran memberikan kontribusi maksimum. Sebaliknya, 

perilaku oportunistik terjadi ketika pihak-pihak  yang terlibat pada penyusunan 

anggaran lebih mengutamakan self interest-nya  sehingga menimbulkan  korupsi  

yang   merugikan  kepentingan  umum  (Mauro,  1998; Martinez et al., 2004). 

 

Studi Abdullah (2012) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif 

dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. 

Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk 

pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2012) 

menemukan bahwa power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresiatas 

penggunaan PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.  Penelitian Sularso dkk. 

Perilaku opertunistik 
penyusunan Anggaran 

(Y) 

LLPS (X4) 

 

DAK (X3) 

 

DAU (X2) 

 

PAD (x1) 

 

SiLPA ( X5) 
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(2014) serta Abdullah dan Asmara (2006) menunjukkan bahwa semakin besar 

PAD maka perilaku oportunistik penyusunan anggaran akan semakin besar. 

Berdasarkan  kajian  empiris  di  atas,  maka   peneliti  merumuskan  hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1     : Terdapat pengaruh positif PAD pada Perilaku Oportunistik Penyusun   

  Anggaran. 

Tujuan dari dana alokasi umum adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah. 

Penerimaan DAU membuka ruang bagi legislatif untuk memaksimalkan 

utilitasnya dengan merekomendasikan eksekutif agar mengalokasikan anggaran 

untuk kegiatan atau proyek-proyek yang menguntungkan legislatif (Abdullah, 

2012). Transfer  dari  pemerintah   pusat memiliki keterkaitan   sangat  erat 

dengan belanja pemerintah daerah. Oktririniatmaja (2011) menyatakan bahwa 

DAU berpengaruh positif terhadap peningkatan alokasi belanja modal. 

 

Kecenderungan perilaku oportunistik yang dilakukan politisi pada level 

pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pada sisi pendapatan, karena pendapatan 

daerah sebagian besar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat  (Bartolini 

and Santolini, 2007). Lebih lanjut disebutkan bahwa kondisi ini menyebabkan 

perilaku oportunistik yang  dilakukan politisi  hanya  dapat memengaruhi sisi 

belanja dalam APBD. DAU yang diterima daerah dapat mengakibatkan 

perubahan alokasi anggaran dalam APBD (Maryono,2013). Berdasarkan kajian 

empiris di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2  :  Terdapat pengaruh positif DAU pada Perilaku Oportunistik Penyusun    

Anggaran 

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan 
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bentuk pelayanan publik yang paling mendasar, namun jenis belanja tersebut 

tidak dapat memberikan peluang untuk korupsi, sehingga anggaran pendidikan, 

kesehatan dan sosial akan diperkecil (Mauro,1998). Studi Mauro (1998) 

menunjukkan bahwa jenis-jenis belanja pemerintah berupa belanja barang atau 

pelayanan untuk program-program dan kegiatan yang sulit untuk dimonitor orang 

lain, membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik. Hasil penelitian ini 

dikuatkan  oleh  Tanzi and  Davoodi (2002) yang mengemukakan  bahwa belanja 

investasi publik lebih disukai karena  dapat memberikan komisi   lebih besar dari 

pada belanja untuk pelayanan sosial, pendidikandan kesehatan. 

H3:  Terdapat pengaruh positif DAK pada Perilaku Oportunistik Penyusun    

Anggaran 

Lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan pendapatan yang tidak termasuk 

dalam jenis jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. 

Pendapatan lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi 

pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan berupa materi 

dalam kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut 

bertujuan untuk menunjang melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 

daerah suatu bidang tertentu: 

Berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H4: Terdapat pengaruh positif Lain-lain Pendapatan yang Sah padaPerilaku  

       Oportunistik Penyusun Anggaran. 

SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki pengaruh pada pengalokasian 

APBD periode selanjutnya(Sularso dkk, 2014).  Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
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SILPA berpengaruh positif pada alokasi belanja pada tahun berikutnya sehingga 

hal ini memberi peluang bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan freecash 

flow tersebut untuk berperilaku oportunistik. Berdasarkan kajian empiris di atas, 

maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H5: Terdapat pengaruh positif SILPA pada Perilaku Oportunistik Penyusun  

       Anggaran. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Lokasi penelitian dilaksanakan   di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Lampung  

untuk menganalisis data APBD pada kurun waktu 2013–2017. 

 
 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup penelitian adalah perilaku oportunistik penyusun anggaran yang 

dilihat dari alokasi anggaran yang disusun dalam APBD Kabupaten/Kota se-

Lampung yang dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, LLPS dan SiLPA. Alokasi 

belanja yang diamati yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hibah 

dan bansos. (Abdullah, S. 2012). 

 
 

3.3. Penentuan Sumber Data 

 
Data yang  digunakan untuk mendukung  penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data APBD Kabupaten/Kota se Lampung yang diperoleh dari Biro 

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan situs Direktorat Jenderal 

Keuangan Daerah Kementerian Keuangan serta Badan Pemeriksa Keuangan 

Perwakilan Provinsi Lampung. Populasi yang digunakan adalah seluruh APBD 

Kabupaten/Kota se Lampung untuk kurun waktu 2014–2017.    

 
 
3.4. Variabel Penelitian 

 
Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus 

dioperasionalisasikan  dengan cara mengubahnya menjadi  variabel, yang berarti 
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sesuatu yang  mempunyai variasi nilai. Variabel-variabel  dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel dependen yaitu perilaku oportunistik penyusun anggaran dan 

variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, LLPS, dan SiLPA. 

 

3.4.1. Variabel Dependen 

 
Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  adalah Perilaku Oportunistik Penyusun 

Anggaran (OPA). OPA menunjukkan perubahan (spread) alokasi anggaran 

belanja tertentu dari APBD tahun sebelumnya ke APBD tahun berjalan. Spread 

terjadi  karena perbedaan  preferensi  dalam  pengalokasian  sumber daya antara 

principal dan agents (Abdullah, 2012). Nilai OPA menunjukkan adanya perilaku 

penyusun anggaran yang memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk 

mempengaruhi kebijakan pengalokasian anggaran sesuai dengan preferensi diri 

atau kelompoknya, sehingga nilai OPA menggambarkan besaran self-interest 

penyusun anggaran (Abdullah, 2012). Pengukuran OPA dikembangkan dari 

penelitian Abdullah (2012) yang sebelumnya diturunkan dari pemahaman yang 

digali dari studi sebelumnya yaitu Keefer dan Khemani, 2003, 2004;Mauro,1998a, 

1998b), dengan tahap pengukuran sebagai berikut: 

1)  Menghitung spread alokasi anggaran belanja dari APBD tahun berjalan ke 

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

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

umum, hibah dan bansos,yaitu : 

a) ΔPdk yaitu penurunan alokasi untuk belanja pendidikan  

b) Δkes yaitu penurunan alokasi untuk belanja kesehatan 

c) ΔPU yaitu kenaikan alokasi untuk belanja PU 

d) Δhibah yaitu kenaikan alokasi untuk belanja hibah 
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e) ΔBansos yaitu kenaikan alokasi untuk belanja bansos 

 
Semua kenaikan dan  penurunan  alokasi tersebut dinyatakan dalam satuan 

rupiah dan bertanda positif, namun jika yang terjadi sebaliknya atau tidak 

terjadi perubahan seperti di atas maka di beri nilai 0 (nol). 

2) Mengagregasi atau menggabungkan spread yang menunjukkan OPA secara 

keseluruhan. Perhitungan OPA=ΔPdk+ΔKes+ΔPU +ΔHibah +ΔBansos 

 

3.4.2. Variabel Independen 
 

Variabel independen pada penelitian ini yang mempengaruhi OPA terdiri dari 

limavariabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU)Dana Alokasi Kusus (DAK) Lain Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) dan 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). 

1) Pendapatan Asli Daerah  

 
PAD merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi  

Daerah,  Pendapatan  dari Laba  Perusahaan  Daerah  dan lain-lain. 

Pengukuran PAD menggunakan spread PAD (ΔPAD) adalah perubahan naik 

atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun          

sebelumnya (t-1) (Abdullah, 2012).   

PAD=PADAPBD (t)–APBD(t-1) 

2) Dana Alokasi Umum  

 
DAU adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah untuk menunjang pelaksanaan desentraliasi  (Halim, 2004). Jumlah  

keseluruhan  DAU untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari  

pos  dana   perimbangan  dalam  APBD.  Pengukuran  DAU  dengan 
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menggunakan spread  Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBD tahun  berjalan  

(t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Sularso dkk, 2014). 

DAU=DAUAPBD (t) –APBD(t-1) 

3) Dana Alokasi Kusus 

 
DAKadalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah untuk menunjang pelaksanaan desentraliasi  (Halim, 2004). Jumlah  

keseluruhan  DAK untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari  

pos  dana   perimbangan  dalam  APBD.  Pengukuran  DAK dengan 

menggunakan spread  Dana Alokasi Kusus (DAK) dari APBD tahun  berjalan  

(t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Sularso dkk, 2014). 

DAK=DAKAPBD (t) –APBD(t-1) 
 

4) Lain-Lain Pendapatan yang Sah 

 
Lain-lain pendapatan yang sah meliputi Jasa giro Pendapatan Bunga, 

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, 

potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pendapatan lain-lain yang sah diukur 

dengan spread Lain-lain pendapatan yang sah (Δ Lain-lain pendapatan yang 

sah) dari APBD tahun berjalan(t-1) ke APBD2  tahun sebelumnya (t-2) 

(Sularso dkk., 2014) 

LLPS =LLPS APBD (t-1)– APBD (t-2) 

5) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  

 
SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan 

dana perimbangan,pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan 

belanja, kewajiban kepada pihak  ketiga sampai  dengan akhir tahun  
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terselesaikan  dan  sisa dana kegiatan lanjutan, yang ditanggung dalam 

perubahan APBD. SILPA diukur dengan spread SiLPA (ΔSiLPA) dari APBD 

tahun berjalan (t-1) ke APBD2  tahun sebelumnya (t-2) (Sularso dkk., 2014) 

SiLPA=SiLPAAPBD (t-1)– APBD (t-2) 

 

 

 

3.5. Analisis Data 

 
3.5.1. Analisis Regresi Data Panel  

 

Data panel adalah gabungan antara data time series dan cross-section. Data panel 

sering disebut juga pooled data (pooling data series dan cross–section), 

micropanel data, longitudinal data, even history analysis dan cohort analisys. 

Semua istilah ini mempunyai makna pergerakan sepanjang waktu dari unit cross-

sectional. Secara sederhana, data panel dapat didefinisikan sebagai sebuah 

kumpulan data (dataset) dimana perilaku unit cross sectional (misalnya individu, 

perusahaan, negara) diamati sepanjang waktu (Ghozali dan Ratmono, 2013). 

 

Menurut Wibisono (2005 dalam Ajija et al.,2011) keunggulan regresi data panel 

antara lain : Pertama, panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu 

secara eksplisit dengan mengijinkan variabel spesifik individu; kedua. 

Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data 

panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih 

kompleks; Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang 

berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan 

sebagai studi of dinamic adjusment; Keempat, tingginya jumlah observasi 

memiliki implikasi data yang lebih informatif, lebih variatif dan kolinieritas antar 

variabel yang semakin berkurang dan peningkatan derajat kebebasan (degrees of 
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freedom/df) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lenih efisien; Kelima, 

data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang 

kompleks, Keenam, data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin 

ditimbulkan oleh agregasi data individu.Menurut Widarjono (2007 h,251), untuk 

mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) 

yaitu : 

1. Model Comman Effect 

Yaitu dengan menkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu 

kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). 

Pendekatan yang sering dipakai adalah metode Ordinary Least Square(OLS), 

Model Comman Effect mengabaikan adanya perbedaan data antar individu 

sama dalam berbagai kurun waktu. 

2. Model Fixed Effect 

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap 

individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). 

Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersep antar individu. Akan tetapi metode ini membawa kelemahan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (degree of fredom) yang pada akhirnya 

mengurangi efisiensi paramater. 

3. Metode Random Effect.  

Adalah metode yang akan menstimasi data data panel dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Teknik 

yang digunakan dalam metode Random Effect adalah dengan menambahkan 

variabel gangguan (errorterms) yang mungkin saja akan muncul pada 
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hubungan antar waktu dan antar entitas. Teknik metode OLS tidak dapat 

digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat 

untuk menggunakan Metode generalized Least Square (GLS). 

Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi 

dengan melakukan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan apakah model 

data panel dapat diregresi dengan metode Common Effect, metode Fixed Effect 

atau metode Random Effect.  

 

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi dengan 

metode Common Effect atau dengan metode Fixed Effect, apabila dari hasil uji 

tersebut ditentukan bahwa metode Common Effect yang digunakan maka tidak 

perlu lagi diuji kembali dengan uji Hausman, namun apabila dari hasil Uji Chaw  

tersebut ditentukan bahwa metode Fixed Effect yang digunakan, maka harus ada 

uji lanjutan dengan uji Hausman untuk memilih antara metode Fixed Effect atau 

metode Random Effect yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data 

panel.  

 

Pengujian yang dilakukan melakukan menggunakan Chow-test atau lakelihood 

ratio test, dengan asumsi yaitu : 

H0 : model mengikuti Common dan H1 : model mengikuti Fixed. 

Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan Hausman test dengan asumsi H0 

: model mengikuti Random Effect dan H1 : model mengikuti Fixed Effect. 

 

Dalam penelitian ini variabel independen adalah PAD, DAU, DAK, LLPS dan 

SiLPA, sedangkan variabel dependen adalah OPA. Adapun model regresi data 
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panel sebagai berikut : 

OPAit = β0 + β1 PADit + β2 DAUit + β3DAKit + β4LLPSit +β5SiLPAit+ε 

Keterangan : 

β0 = Konstanta 

β1 β2 β3 β4 β5 =  Koefisien variabel independen. 

ε = error 

PAD = Pendapatan Asli Daerah. 

DAU = Dana Alokasi Umum. 

DAK = Dana Alokasi Kusus 

LLPS = Lain- Lain Pendapatan yang Sah 

SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. 

  

3.6. Pengujian Asumsi Klasik 

 
Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan 

atas model regresi yang digunakan dalam penelitian supaya hasilnya BLUE atau 

Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali, 2011). 

 

3.6.1. Uji Multikoloniearitas 

 
Uji  multikoloniearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah pada  model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2011). 

Multikoloniearitas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila variabel-

variabel bebas  saling berkorelasi yang dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF).Kedua ukuran tersebut menunjukkan 

variabel independen mana yang dijelaskan  oleh variabel independen  yang 

lainnya.   Tolerane mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai   tolerance  yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cut off  yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniearitas adalah nilai Tolerance <0.10 

atau sama dengan nilai VIF >10 (Ghozali,2011). 
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3.6.2. Uji Heteroskedastisitas 

 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan  

yang   lain.  Jika  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2011). Uji statistik yang digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas  dalam  penelitian ini adalah Uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai 

residual mutlaknya dengan probabilitas signifikansi 5%. Suatu model regresi 

dikatakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, jika tidak ada satupun 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). 

 

3.6.3. Uji Autokorelasi 
 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali,2011). Untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson pada output pengujian. 

Model regresi terbebas dari auto korelasi jika nilai Durbin Watson hitung 

terletak didaerah no autocorrelation atau tidak terletak di daerah 

negative/positive autocorrelation. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel 

dL dan dU, sesuai nilai K yang merupakan jumlah variabel (Ghozali,2011). 
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3.6.4. Uji Goodness of Fit dan Pengujian Hipotesis 

 

Ketepatan fungsi regresi suatu sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari goodnessoffit-nya (Ghozali,2011). Secara statistik, setidaknya ini dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi (R
2
), nilai statistik F  dan nilai statistik t. 

 

 

3.6.5. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

 

Hipotesis yang sudah ditetapkan akan di ukur dengan menggunakan Adjusted R Square. 

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R Square bukan R 

Square dari model regresi karena R Square bias terhadap jumlah variabel 

dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan adjusted R Square dapat 

naik turun jika suatu variable independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 

2006). Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtut waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

 

3.6.6. Uji F 

 
Uji   statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel independen 

atau bebas yang  dimasukkan  dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011). Uji F dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan  

spssdengan significance level 0,05 (5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka hipotesis ditolak  (koefisien regresi  tidak   signifikan), yang berarti secara 

simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi lebih  kecil dari 0,05  maka hipotesis   

tidak  dapat  ditolak  (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan 

variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
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terikat. 

3.6.7. Uji t 

 
Pengujian  ini  bertujuan untuk   mengetahui   apakah   masing-masing variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dasar 

pengambilan keputusannya dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing– 

masing variabel pada output hasil regresi dengan spss dengan tingkat signifikansi 

0,05. Jika  hasil regresi menunjukkan nilai signifikansi <  0,05, maka kita 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

`



 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian AdjustedR Square diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasi   adjusted (R
2
) sebesar 0,123 yang berarti bahwa 12,3 persen 

perubahan naik atau turunnya Perilaku oportunistik Penyusun Anggaran 

Kabupaten/Kota di Lampung  dapat dijelaskan oleh indikator-indikator pendorong  

terjadinya Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran yaitu, Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain Pendapatan yang 

Sah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: 

 
1. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpengaruh  positif dan signifikan berarti 

mempunyai pengaruh pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran 

Kabupaten/Kota di Lampung. 

2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak 

mendukung hipotesa pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran 

Kabupaten/Kota di Lampung. 

3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan sehingga mendukung 

hipotesa pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di 

Lampung. 

4. Lain Lain Pendapatan yang Sah (LLPS) tidak berpengaruh secara posistif 

sehingga tidak mendukung hipotesa terhadap Perilaku Oportunistik 

Penyusun Anggaran Daerah. 
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5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh secara positif 

sehingga tidak mendukung hipotesa terhadap Perilaku Oportunistik 

Penyusun Anggaran Daerah.. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membatasi kesempurnaan 

dari penelitian ini, berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini hanya terdiri dari lima 

variabel yaitu PAD, DAU, DAK, LLPS dan SILPA sedangkan masih banyak 

faktor lain yang mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran. 

2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak begitu besar hanya pada 

pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung, penelitian yang sama dengan 

menggunakan populasi yang lebih besar akan menghasilkan hasil yang lebih 

baik. 

 

5.3. Saran 

1. Praktik penganggaran oleh eksekutif/legislatif dengan semangat gotong 

royong haruslah dimaknai sebagai hubungan simbiosis mutualisme antara 

eksekutif/legislatif dengan masyarakat.  Hubungan yang harmonis, simpati 

dan sesitif terhadap persoalan–persoalan kebutuhan masyarakat sehingga 

dalam proses penganggaran mulai dari perencanaan hingga penetapan 

haruslah memikirkan pengalokasian dana sesuai dengan anggaran yang 

dibutuhkan untuk merealisasikan kebutuhan – kebutuhan prioritas masyarakat 

pada pos – pos belanja daerah. 
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2. Pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan tujuan sesungguhnya dalam 

penyusunan anggaran dengan benar-benar mengutamakan kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat umum. Transparansi dan kemudahan akses laporan 

secara lengkap sangat dibutuhkan dalam rangka mempermudah pengawasan 

dalam proses penyusunan anggaran. 

3. Pengelolaan PAD yang lebih leluasa serta kecenderungan PAD yang 

bertambah dalam perubahannya berimplikasi pada peningkatan alokasi untuk 

sektor-sektor yang dapat mendukung preferensi penyusun anggaran, baik 

eksekutif maupun legislatif.  

4. Dalam realitasnya DAU   dalam penganggarannya tidak mendukung 

preferensi pihak agen. Hal ini dapat disebabkan oleh stigma bahwa 

penggunaan DAU  perlu menunggu arahan dan petunjuk dari pusat, sehingga 

penggunaannya tidak seleluasa pengunaan PAD. 

5. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap OPA, DAK merupakan dana 

yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

membiayai pengeluaran yang bersifat khusus seperti bidang kesehatan, 

infrastruktur jalan irigasi dan lainya. 

6. Pada saat penyusunan anggaran agar dilakukan secara cermat sehingga pada 

saat realisasi anggaran dana dapat teserap seoptimal mungkin sehingga 

dimungkinkan SiLPA nya seminimal mungkin. 
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