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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian

2.1.1 Flypaper Effect

Definisi flypaper effect menurut Listiorini (2012:2) adalah:

“Flypaper effect merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah
daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana
perimbangan yang diproksikan dengan DAU (Dana Alokasi Umum), DBH
(Dana Bagi Hasil) untuk kepentingan belanja daerah daripada
menggunakan PAD (Pendapatan Asli Daerah).”

Ini berarti pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer untuk

memperluas belanja publik daripada pendapatan daerah, baik secara langsung

melalui rabat atau tidak langsung melalui dikurangi pajak.

Istilah flypaper effect muncul karena adanya penyimpangan dalam teori

bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang

meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi

substitut bagi pajak daerah. Fenomena tersebut yang kemudian dalam banyak

literatur disebut dengan flypaper Effect. Sedangkan istilah flypaper effect sendiri

timbul dari pemikiran Okun (1930) pada Kusumadewi dan Rahman (2007) yang

menyatakan “money sticks where it hits”. Sejauh ini, belum ada padanan kata

“flypaper effect” dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana

adanya tanpa diterjemahkan. Oates (1999) menyatakan ketika respon Pemerintah

Daerah lebih besar untuk transfer dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD)

daerahnya sendiri maka disebut dengan flypaper effect.
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Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer

akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan

asli daerahnya sendiri. Pramuka (2010) berpendapat bahwa anomali yang timbul

tersebut menghasilkan dua aliran pemikiran mengenai telaah flypaper effect, yakni

Model Birokratik (bureaucratic model) dan Model Ilusi Fiskal (fiskal illution

model).

Model birokratik berpandangan bahwa posisi birokrat (pemerintah) lebih

kuat dalam pengambilan keputusan publik dimana berusaha untuk

memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Model birokratik juga

menegaskan flypaper effect sebagai akibat dari perilaku birokrat yang leluasa

untuk membelanjakan transfer daripada menaikkan potensi penerimaan pajak

daerah.

Model Ilusi Fiskal (fiscal illution model) menggambarkan ilusi fiskal

terjadi saat pembuat keputusan (pemerintah) yang memiliki kewenangan dalam

suatu institusi menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga

mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Model

ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk

melakukan manipulasi terhadap anggaran belanjanya agar mampu mendorong

masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak

dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dan transfer dalam

jumlah yang lebih besar.

Koleman (1996:72) memberikan penjelasan mengenai efek dari transfer

tidak bersyarat yaitu:
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“The recent creation of lump-sum welfare grants has renewed interest in
the effects of intergovermental aid on state and local spending. One of the
more consistent findings in the empirical literature is that lump-sum aid
boosts public expenditure more than an equivalent increase in private
income”.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap transfer tidak

bersyarat yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi atas

otonomi daerah yang berlaku agar tidak menyebabkan kesenjangan dalam

pelaksanaan pembangunan daerah walaupun dalam beberapa studi empiris banyak

ditemukan bahwa transfer tak bersyarat mengakibatkan peningkatan pengeluaran

publik melebihi kenaikan pendapatan masyarakatnya.

Pendekatan mengenai flypaper effect diresmikan oleh Bradford dan Oates

(1971) dalam teori individual choice yang menyatakan bahwa, “dollar-to-dollar, a

matching grants will induce a greater expansion in spending on the public good

will than will a lump-sum, unconditional grant”. Teori tersebut menjelaskan

bahwa setiap transfer yang sepadan dengan peningkatan penerimaan masyarakat

mengakibatkan peningkatan yang lebih besar dalam pemenuhan barang atau

kebutuhan publik untuk masyarakat, sehingga kecenderungan untuk lebih

merespon transfer tidak bersyarat tidak dapat dihindari. Hal ini menunjukkan

bahwa pemerintah daerah lebih besar menggunakan dana transfer untuk

memperluas belanja daerahnya daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya.

Hal tersebut bertujuan untuk menutupi pemborosan pengeluaran yang tidak

sepadan dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sebagian peningkatan

pendapatan tersebut disetor ke kas negara dan daerah sebagai pajak daerah yang

merupakan sumber pendapatan asli daerahnya.
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Flypaper effect secara umum dipahami sebagai ketidaksamaan pengaruh

pengeluaran publik dari bantuan pemerintah federal dan peningkatan pendapatan

dengan  jumlah yang sama. Berapapun bantuan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah harus memberikan pengaruh yang sama besarnya, sebagai

contoh adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat

sebagai bantuan kepada pemerintah daerah, mestinya memberikan pengaruh yang

sama besar yaitu sebesar satu rupiah pada peningkatan pendapatan pemerintah

atau masyarakat lokal. Bila hal ini tidak terjadi, di mana ada kecenderungan

bahwa pengaruh pengeluaran publik dalam bentuk bantuan pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh yang sama besarnya maka

hal inilah yang disebut flypaper effect (Roemer dan Silvestre, 2000).

2.1.2 Teori Transfer

Definisi transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu:

“Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari satu entitas
pelapor dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil”.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, definisi transfer dana

perimbangan adalah:

“Transfer dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Transfer dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara

pemerintah pusat kepada daerah dan antar pemerintah daerah.
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Transfer menurut BPPK (2006) merupakan dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelompokan transfer

diantaranya:

1. Transfer tanpa syarat (unconditional grants), merupakan bantuan kepada

pemerintah daerah yang tidak disertai ikatan atau syarat tertentu dalam

arti daerah dapat menggunakannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh

daerah yang bersangkutan. Ciri utama dari transfer ini adalah daerah

memiliki keleluasaan penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai

dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan

yang menjadi prioritas daerahnya. Pemerintah pusat tidak terlibat

langsung dalam menentukan pengalokasian bantuan tersebut.

2. Transfer dengan syarat (conditional grant), merupakan bantuan yang

diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa

publik yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Transfer ini

digunakan untuk membiayai program-program yang dianggap penting

oleh pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat tersebut

misalnya program KB, imunisasi dan lain sebagainya. Transfer ini

dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a) Transfer penimbang (matching grants) adalah transfer yang

diberikan oleh pusat kepada daerah untuk menutup sebagian atau

seluruh kekurangan pembiayaan satu jenis urusan tertentu.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan sejumlah dana pendapatan
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daerahnya untuk penyelenggaraan urusan tersebut, hanya dana

tersebut belum cukup untuk menjamin penyelenggaraan urusan

tersebut dengan baik. Transfer dari pemerintah pusat dalam hal ini

berfungsi untuk membantu mengatasi kekurangan dana tersebut.

Transfer penimbang ini juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

transfer penimbang tidak terbatas (open-ended matching grants) dan

transfer penimbang terbatas (closed-ended matching grants).

b) Transfer bukan penimbang (non-matching grants) adalah transfer

yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk menambah dana

penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu tanpa

mempertimbangkan bahwa pemerintah daerah sendiri akan

mengalokasikan dananya dengan jumlah besar atau kecil.

Sumber: Adams & Maslove, 2009

Gambar 2.1

Klasifikasi Transfer

Transfer

Conditional

Unconditional

Matching

Non-Matcing

Open-Ended

Close-Ended
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2.1.3 Transfer Tanpa Syarat (Unconditional Grants)

Menurut Brodjonegoro dan Vazquez (2002:15), definisi transfer tanpa

syarat (unconditional grants) yaitu:

“Transfer tanpa syarat (unconditional grants) merupakan transfer kepada
pemerintah daerah yang tidak disertai ikatan atau syarat tertentu dalam arti
daerah dapat menggunakan atau mengalokasikannya kepada penggunaan-
penggunaan yang dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan”.

Transfer tanpa syarat (unconditional grants) ditujukan untuk menjamin

adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah, sehingga setiap daerah

dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak.

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat

horisontal (horizontal equalization). Ciri utama dari transfer ini adalah daerah

memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini

sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan

apa yang menjadi prioritas daerahnya (Iskandar, 2012).

Secara umum, klasifikasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil

menurut Brodjonegoro dan Vazquez (2002) digolongkan ke dalam bentuk

unconditional grants atau biasa disebut dengan transfer tak bersyarat, sedangkan

Dana Alokasi Khusus dogolongkan ke dalam bentuk conditional grants atau biasa

disebut dengan transfer bersyarat.

2.1.3.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan komponen dari dana perimbangan

yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:
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“Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Dana Alokasi Umum menurut Prakosa (2004:104) adalah:

”Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pembelanjaan.”

Sedangkan Yani (2009:142) mengemukakan bahwa Dana Alokasi

Umum adalah:

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang

bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah dengan

tujuan pemerataan keuangan antar daerah di Indonesia. Dana Alokasi

Umum bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan

kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah.

Tujuan dari Dana Alokasi Umum menurut Yani (2009:142) yaitu

untuk:

“Pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan
untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah
melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan
potensi daerah.”
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Dasar hukum Dana Alokasi Umum:

1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Jumah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua

puluh lima persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan

dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal

dan alokasi dasar. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai

Negeri Sipil  Daerah. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan

kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara

provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan memerhatikan pertimbangan dewan yang bertugas

memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah,

maka rumusan formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum adalah

sebagai berikut:

a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitung

berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan

dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi. Bobot daerah

provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah

provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah

provinsi.

b. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota

sebagaimana dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah
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kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh

daerah kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota yang

bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

c. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol

menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai

celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari

alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah

dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah

fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari

alokasi dasar tidak menerima DAU.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil perhitunan DAU per-

provinsi, kabupaten dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2.1.3.2 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

pasal 1   ayat 20,

“Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentarlisasi.”

DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin atau daerah penghasil

yang disalurkan berdasarkan bagian dearah pada realisasi penerimaan tahun

anggaran berjalan.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 11, Dana Bagi Hasil

bersumber dari:
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1. DBH Pajak

Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari

Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. DBH

yang berasal dari pajak, terdiri dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

DBH PBB untuk daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen)

dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16,2% (enam belas dua

persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 64,8%

(enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk

kabupaten/kota yang bersangkutan dan 9% (sembilan persen)

untuk biaya pemungutan. Bagian pemerintah sebasar 10%

(sepuluh persen) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota

yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran

berjalan, dibagi dengan rincian sebagai berikut: 6,5% (enam

setengah persen) dibagikan secara merata kepada seluruh

kabupaten dan kota, dan 3,5% (tiga setengah persen) dibagikan

sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang direalisasi

penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun

anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana

penerimaan yang ditetapkan.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh

persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16% (enam belas

persen) untuk provinsi yang bersangkutan untuk provinsi yang

bersangkutan dan 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah

kabupaten dan kota yang bersangkutan. Bagian pemerintah sebesar

20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama

besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Penyaluran DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi

penerimaan BPHTB tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH

BPHTB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN)

DBH dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal

29 WPOP DN dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh

persen). Bagian pemerintah sebesar 80% (delapan puluh persen)

dibagikan untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota,

dialokasikan dengan rincian sebagai berikut: 60% (enam puluh

persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen)

untuk provinsi.

2. DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Pembagian penerimaan negara yang berasal dari SDA sesuai dengan

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 14 sebagai berikut:
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a. Kehutanan

DBH SDA kehutanan terdiri dari: Iuran Hak Pengusaha

Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi (DR).

DBH kehutanan yang berasal dari IHPH dibagi dengan

imbangan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan

80% (delapan puluh persen) untuk daerah, pada UU Nomor 33

Tahun 2004 pasal 15 ayat 1 dibagi dengan rincian: 16% (enam

belas persen) untuk provinsi dan 64% (enam puluh empat persen)

untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH kehutanan yang berasal dari PSDH dibagi dengan

imbangan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan

80% (delapan puluh persen) untuk daerah, pada UU Nomor 33

Tahun 2004 pasal 15 ayat 2 dibagi dengan rincian: 16% (enam

belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh

dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% (tiga puluh

dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang

bersangkutan.

DBH kehutanan yang berasal dari DR dibagi dengan

imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah dan

40% (empat puluh persen) untuk daerah. Penerimaan DBH untuk

pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara
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nasional. Penerimaan DBH untuk daerah digunakan untuk

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

b. Pertambangan Umum

DBH pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah

daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan sebesar 20%

(dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh

persen) untuk daerah. Penerimaan pertambangan umum berasal

dari: Iuran Tetap (Land-rent) dan Iuran Eksplorasi dan Iuran

Eksploitasi (Royalty). DBH pertambangan umum dari iuran tetap

sebesar 80% (delapan puluh persen) pada UU Nomor 33 Tahun

2004 pasal 17 ayat 2 dibagi dengan rincian 16% (enam belas

persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% (enam puluh

empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH pertambangan umum dari iuran eksplorasi dan iuran

eksploitasi sebesar 80% (delapan puluh persen) pada UU Nomor

33 Tahun 2004 pasal 17 ayat 3 dibagi dengan rincian: 16% (enam

belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan, 32% (tiga puluh

dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% (tiga puluh

dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang

bersangkutan.

c. Perikanan

DBH perikanan yang diterima dibagi dengan imbangan

sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80%
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(delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan DBH perikanan

berasal dari: penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan

pungutan hasil perikanan. DBH dari penerimaan negara sektor

perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh

kabupaten/kota di Indonesia.

d. Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan  minyak bumi yang dihasilkan dari

wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen

pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dibagi dengan imbangan: 84,5% (delapan puluh empat

setengah persen) untuk pemerintah dan 15,5% (lima belas

setengah persen) untuk daerah.

DBH pertambangan minyak bumi yang diterima pemerintah

daerah sebesar 15,5% (lima belas setengah persen) pada UU

Nomor 33 Tahun 2004 pasal 19 ayat 2 dan pasal 20 ayat 1 dibagi

dengan rincian, 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang

bersangkutan, 6% (enam persen) kabupaten/kota penghasil, 6%

(enam persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang

bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% (setengah persen)

dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

e. Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari

wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen
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pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dibagi dengan imbangan: 69,5% (enam puluh sembilan

setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh

setengah persen) pada UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 19 ayat 3

dan pasal 20 ayat 1 dibagi dengan rincian: 6% (enam persen)

kabupaten/kota yang bersangkutan, 12% (dua belas persen) untuk

kabupaten/kota penghasil, 12% (dua belas persen) dibagikan untuk

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan

sisanya sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk

menambah anggaran pendidikan dasar.

f. Pertambangan Panas Bumi

DBH pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah

daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua

puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen)

pada UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 12 ayat 2 dibagi dengan

rincian: 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang

bersangkutan, 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota

penghasil dan 32% (tiga puluh dua persen) untuk seluruh

kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan DBH tersebut, berikut ini disajikan data

mengenai persentasi DBH untuk pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota:
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Tabel 2.1
Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil

(dalam persen)

Prov Kab/Kota
Pajak

a. PBB
10 16,2 64,8

9 untuk biaya
pungutan

b. BPHTB 20 16 64
c. PPH WPOP DN 80 8 12

Sumber Daya Alam
a. Kehutanan
     - Iuran HPH 20 16 64
     - Provisi SDH 20 16 64
     - Dana Reboisasi 60
b. Pertambangan Umum
     - Iuran Tetap (Land-rent ) 20 16 64
     - Iuran Eksploitasi (Royalty ) 20 16 64
c. Perikanan 20

d. Pertambangan Minyak Bumi 84,5 3 12

0,5 untuk
anggaran
pendidikan
dasar

e. Pertambangan Gas Bumi 69,5 6 24

0,5 untuk
anggaran
pendidikan
dasar

f. Pertambangan Panas Bumi 20 16 64

80

Daerah
Dana Bagi Hasil Pusat Keterangan

40

Sumber: UU No.33 Tahun 2004 Pasal 11

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan umum dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1

ayat 18, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

“Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peratuaran
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
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Menurut Mardiasmo (2012:132), Pendapatan Asli Daerah adalah:

“PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomik asli daerah. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah

yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena PAD merupakan

sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi

kinerja perekonomian suatu daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan

kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Halim dan Kusufi,

2012)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-

sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh

karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi

yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar

kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD

berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan

pemerintah pusat.

2.1.4.1 Klasifikasi PAD

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayai 1, PAD bersumber

dari:
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A. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah pasal 1 ayat 10:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 Pajak Daerah

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pajak  daerah provinsi yang terdiri dari:

a. Pajak kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan; dan

e. Pajak Rokok

2. Pajak daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;
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h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

B. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah:

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan”.

Meskipun pajak dan retribusi daerah sama-sama berupa pungutan, pada

dasarnya berbeda karena retribusi daerah ada timbal balik secara langsung

antara pemberi jasa dengan penerima jasa, sedangkan dalam pajak tidak

ada imbalan secara langsung.

Pengelompokan retribusi berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal

108 antara lain:

a. Retribusi Jasa Umum

Yaitu retribusi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk

tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat

pula disediakan oleh sektor swasta.
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c. Retribusi Perizinan Tertentu

Yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasaranan, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 26 hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

atau kelompok usaha masyarakat.

D. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26, lain-lain

PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang

tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Klasifikasi PAD yang sah

dirinci menurut objek pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
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b. Jasa giro;

c. Pendapatan bunga;

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

f. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h. Pendapatan denda pajak;

i. Pendapatan denda retribusi;

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k. Pendapatan dari pengambilan;

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2.1.5 Belanja Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

“Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan”.

Sedangkan pengertian belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005, adalah:
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“Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.”

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi

pemenuhan tagihan dan melaksanakan pembangunan daerah diperlukan

pengeluaran atau belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksankan

bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang

telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan

urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem

jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui

prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2.1.5.1 Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja dikelompokkan

menjadi dua, yaitu:
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A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang anggarannya tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja

tidak langsung yang dimaksud terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji

dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga

utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal

outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya

produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual

produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat

banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat atau perorangan
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yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat bantuan

yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan

dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil

yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah

lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa

dan pemerintha daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau

peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
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termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup.

B. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung

yang dimaksud terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium atau

upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian

dalam pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program

dan kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian dalam pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
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2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengenai flpaper effect yang telah dilakukan

diantaranya oleh:

Listiorini (2012) melakukan penelitian dengan mengangkat judul

Fenomena Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli daerah

Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, menyatakan

bahwa terjadi fenomena flypaper effect dimana koefisien Dana Alokasi Umum

(DAU) terhadap belanja daerah lebih besar dari nilai koefisien Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan keduanya berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Iskandar (2012) dalam judul penelitiannya Flypaper Effect Pada

Unconditional Grants, memperoleh hasil yaitu bahwa unconditional grants

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja

daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan

yang positif terhadap belanja daerah, PDRB berpengaruh signifikan dan

mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja daerah.

Menurut Burhanuddin (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh

Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah

Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect mengemukakan bahwa belanja

pegawai mempunyai hubungan yang signifikan terhadap flypaper effect.

Sedangkan investasi pemerintah daerah dan pembayaran utang pemerintah daerah

tidak berpengaruh terhadap flypaper effect.
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Kurnia dan Ananda (2013) mengemukakan hasil penelitiannya yang

berjudul Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan

Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur

bahwa, fenomena flypaper effect tidak terjadi  pada kabupaten yang berada pada

kuadran ideal atau daerah dengan Indeks Kemampuan Keuangan dan

pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata. Sementara Dana Alokasi

Umum dan Pendapatan Asli Daerah juga terbukti berpengaruh signifikan dan

positif terhadap belanja daerah.

Maimunah (2006) yang melakukan penelitian di Pulau Sumatera

memperoleh hasil yaitu PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja

daerah. Hal tersebut berarti terjadi flypaper effect. Hal ini sesuai dengan

hipotesisnya yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah

lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah yang diterima. Ia juga meneliti

bahwa flypaper effect berpengaruh untuk memprediksi belanja daerah periode

kedepan dan juga tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada

daerah yang PAD-nya tinggi di kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

Masdjojo dan Sukartono (2009) melakukan penelitian yang berjudul

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja

Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di jawa Tengah Tahun

2006-2008. Hasil penelitian secara parsial DAU memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap belanja langsung, sedangkan PAD menunjukkan pengaruh

yang tidak signifikan terhadap belanja langsung. Dan secara simultan, DAU dan
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PAD secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja

langsung.

Pramuka (2010) memberikan bukti empiris tentang flypaper effect pada

pengeluaran pemerintah daerah Pulau Jawa, dengan menggunakan sampel

penelitian seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa kecuali provinsi

Banten dan DKI Jakarta periode pengamatan tahun anggaran 2005-2008. Hasil

penelitiannya memberikan bukti bahwa secara simultan maupun secara parsial

DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Tabel 2.2
Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian

1. Listiorini
(2012)

Fenomena
Flypaper Effect
Pada Dana
Perimbangan
dan PAD
terhadap
Belanja Daerah
pada
Kabupaten/Kota
di Sumatera
Utara

Variabel
dependen:
Belanja Daerah

Variabel
independen:
a. Dana

Perimbangan
b. PAD

Koefisien Dana
Alokasi Umum
(DAU) terhadap
belanja daerah lebih
besar dari nilai
koefisien
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan
keduanya
berpengaruh
signifikan terhadap
belanja daerah di
Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara.

2. Irham
Iskandar
(2012)

Flypaper Effect
Pada
Unconditional
Grants

Variabel
dependen:
Belanja Daerah

Variabel
independen:
a. UG
b. PAD
c. PDRB

Pertama, pengaruh
UG terhadap PAD
positif terhadap BD,
pengaruh PDRB
mempunyai
hubungan yang
negatif terhadap
BD. Kedua, nilai
koefisien PAD lebih
besar dari UG dan
signifikan. Sehingga
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tidak terjadi
flypaper effect di
Provinsi Jawa Barat.

3. Ahmad
Burhanuddin
(2012)

Pengaruh
Belanja
Pegawai,
Investasi
Pemerintah dan
Pembayaran
Utang
Pemerintah
Daerah
Terhadap
Fenomena
Flypaper Effect

Variabel
dependen:
Flypaper Effect

Variable
independen:
a. Belanja

Pegawai
b. Investasi

Pemerintah
c. Utang

Pemerintah
Daerah

Belanja Pegawai
mempunyai
pengaruh yang
sinifikan terhadap
flypaper effect.
Sedsngkan Investasi
Pemerintah Daerah
dan Pembayaran
Utang Pemerintah
Daerah tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
flypaper effect.

4. Eka Daddy
Kurnia dan
Candra Fajri
Ananda
(2013)

Analisis
Flypaper Effect
Berdasarkan
Pemetaan
Indeks,
Kemampuan
Keuangan dan
Pertumbuhan
Ekonomi pada
Kabupaten/Kota
di Jawa Timur

Variabel
dependen:
a. Pemetaan

Indeks
b. Kemampuan

Keuangan
c. Pertumbuhan

Ekonomi

Variabel
independen:
Flypaper Effect

fenomena flypaper
effect tidak terjadi
pada kabupaten
yang berada pada
kuadran ideal atau
daerah dengan
Indeks Kemampuan
Keuangan dan
pertumbuhan
ekonomi yang
berada di atas rata-
rata. Sementara
Dana Alokasi
Umum dan
Pendapatan Asli
Daerah juga terbukti
berpengaruh
signifikan dan
positif terhadap
belanja daerah.

5. Maimunah
(2006)

Flypaper Effect
Pada Dana
Alokasi Umum
(DAU) Dan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Terhadap
Belanja Daerah
Pada

Variabel
dependen:
Belanja Daerah

Variabel
independen:
a. DAU
b. PAD

Adanya pengaruh
yang signifikan
antara PAD dan
DAU terhadap
belanja daerah. Hal
tersebut
membuktikan
terjadi Flypaper
Effect di
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Kabupaten/Kota
Di Pulau
Sumatera

Kabupaten/Kota di
Pulau Sumatera

6. N. Masdjojo
dan Sukartono
(2009)

Pengaruh
Pendapatan Asli
Daerah Dan
Dana
Perimbangan
Terhadap
Belanja Daerah
Serta Analisis
Flypaper Effect
Kabupaten /
Kota Di Jawa
Tengah Tahun
2006 – 2008

Variabel
dependen:
Belanja Daerah

Variabel
independen:
a. PAD
b. DAU
c. DBH
d. DAK

Pendapatan
Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi
Umum (DAU) dan
Dana Bagi Hasil
memiliki pengaruh
positif signifikan
terhada Belanja
Daerah, sementara
Dana Alokasi
Khusus (DAK)
tidak berpengaruh
signifikan terhada
Belanja
Daerah.

7. Bambang
Agus
Pramuka
(2010)

Flypaper Effect
pada
Pengeluaran
Pemerintah
Daerah di Jawa

Variabel
dependen:
Belanja Daerah

Variabel
independen:
a. DAU
b. PAD

Nilai koefisien
DAU tidak lebih
besar dari nilai
koefisien PAD dan
keduanya
berpengaruh
signifikan, artinya
tidak terjadi
flypaper effect pada
kabupaten dan kota
di Jawa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer

dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari

pajak dan sumber daya alam. Secara umum DBH dan DAU digolongkan ke dalam

bentuk unconditional grants atau biasa disebut dengan transfer tak bersyarat,



39

sedangkan DAK digolongkan ke dalam bentuk conditional grants atau biasa

disebut dengan transfer bersyarat. Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah

daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli

Daerah (PAD), pembiayaan dari pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah.

Transfer tanpa syarat (uconditional grants) merupakan dana yang berasal

dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya

kemampuan keuangan ekonomi daerah. Bukti secara empiris yang dilakukan oleh

Iskandar (2012) menyatakan bahwa, berdasarkan hasi estimasi antara

unconditional grants terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Barat, menunjukkan bahwa unconditional grants berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja daerah. Secara spesifik hal tersebut menegaskan

bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek

disesuaikan dengan transfer yang diterima.

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Bukti empiris yang dilakukan oleh Iskandar

(2012) menyatakan bahwa, berdasarkan hasil estimasi antara PAD terhadap

belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa PAD

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
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PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan

kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-

program pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan

taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan

ketertiban masyarakat. Dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat dapat

digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan dari

desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan selain tetap

memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Sehingga

setiap kenaikan unconditional grants dan PAD akan menyebabkan kenaikan juga

dalam belanja daerah.

Transfer dan PAD menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.

Semakin banyak transfer yang diterima, maka berarti daerah tersebut masih sangat

bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa daerah

tersebut belum mandiri dalam memenuhi belanja daerahnya. Begitu pula

sebaliknya, semakin banyak PAD yang dihasilkan suatu daerah menunjukkan

tingkat kemandirian daerah dalam memenuhi belanja daerahnya.

Flypaper effect merupakan sebuah fenomena yang terjadi saat pemerintah

daerah merespon (belanja) lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan

unconditional grants daripada menggunakan PAD. Fenomena flypaper effect

membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja

pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan

keterangan tersebut maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual sebagai

berikut:

Gambar 2.2

Gambar Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis

sebagai berikut:

H1 : Unconditional Grants (DAU dan DBH) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Barat.

H2 : PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat


