
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian

2.1.1 Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan fenomena utama dalam penelitian ini. Menurut

Maimunah (2006) pengertian flypaper effect adalah sebagai berikut:

“flypaper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu
kondisi  yang  terjadi  saat  pemerintah  daerah  merespon  (belanja)  lebih
banyak  dengan  menggunakan  dana  transfer  (grants)  yang  diproksikan
dengan  DAU  daripada  menggunakan  kemampuan  sendiri,  diproksikan
dengan PAD”.
Kemudian  menurut  Dougan  dan  Kenyon  (dalam  Ndadari,  2008)

menyebutkan bahwa:

“Flypaper effect merupakan suatu keganjilan dimana kecenderungan dari
dana  bantuan  (transfer)  akan  meningkatkan  belanja  publik  yang  besar
dibandingkan  dengan  pertambahan  pendapatan  yang  diperoleh
masyarakat”. 

Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  flypaper  effect adalah  suatu

kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak

dengan menggunakan dana transfer  (DAU) daripada menggunakan pendapatan

asli daerahnya. Studi tentang analisis Flypaper Effect pada belanja daerah pernah

dilakukan  oleh  Afrizawati,  2012.  Dia  menyatakan  bahwa  flypaper  effect

membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah

daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan

untuk  menanti  bantuan  dari  pusat  dibanding  mengelola  sumber  daya  daerah

sendiri.(Angga, 2014)
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Menurut Walidi, 2009:35 (dalam Afirzawati, 2012)yang dikutip oleh Angga,

Secara  implisit  terdapat  beberapa  akibat  dari  terjadinya  flypaper  effect pada

belanja daerah kabupaten/kota seperti:

1. Menyebabkan celah fiskal (fiscal gap) akan tetap ada. Tujuan pemerintah

pusat dalam memberikan DAU kepada pemerintah daerah untuk menutup

celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi

penerimaan  daerah  yang  ada,  maka  jika  terjadi  flypaper  effect artinya

pencapaian  pemberian  dana  transfer  kurang  optimal.  Ini  terlihat  pada

analisis perkembangan DAU dan belanja daerah.

2. Menimbulkan  ketidakmaksimalan  dalam  pemanfaatan  sumber-sumber

penghasil  pertumbuhan  PAD,  seperti  peningkatan  penerimaan  pajak

daerah,  serta  sumber  daya  alam lainnya.  Ini  terlihat  dari  proporsi  rasio

rata-rata  DAU  dan  PAD,  dimana  proporsi  rata-rata  DAU  lebih  besar

dibandingkan dengan PAD yang hanya memberikan kontribusi sebesar 10

persen terhadap belanja daerah.

3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tetap

ada, karena secara langsung pemberian DAU kepada daerah yang berarti

pemerintah pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban

pembiayaan,  sehingga  akan  melemahkan  kemampuan  daerah  dalam

membiayai kebutuhannya sendiri.

4. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer dimana

seharusnya  pemerintah  pusat  membuat  kinerja  monitoring  dan  evaluasi
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pada  pemerintah  daerah  dalam  rangka  memonitor,  mengontrol,  dan

mengevaluasi penggunaan dana DAU, hal ini diperlukan untuk mencegah

respon yang berlebihan dalam menyikapi penerimaan DAU di daerah.

5. Mengakibatkan  kurangnya  kemampuan  kemandirian  keuangan  daerah

pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Akibat  yang penting  dari  flypaper  effect   ini  adalah  pemerintah

daerah  memperlihatkan  perilaku  yang  tidak  seperti  biasanya,  sehingga

adanya  kecenderungan  melakukan  manipulasi  pengeluaran  setinggi

mungkin dengan tidak mengupayakan maksimalisasi  PAD. Hal  tersebut

dilakukan agar nantinya dapat memperoleh bantuan berupa transfer dari

pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah merasa lebih mudah untuk

memaksimalkan  belanja  daerah  daripada  menempuh  cara  untuk

memaksimalkan  PAD.  Seharusnya  pemerintah  daerah  mulai  untuk

mengupayakan dan mencari cara memaksimalkan potensi daerahanya yang

akan berdampak pada meningkatnya PAD. Cara ini harus dilakukan karena

tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung pada

transfer pemerintah pusat.

Gramkhar dan Oates (1996) dalam Khairani (2008)yang dikutip

oleh Angga, menemukan bahwa pemerintah daerah bisa merespon transfer

dari  pemerintah  pusat  secara  simetris  (seimbang)  dan  tidak  simetris.

Respon  menjadi  tidak  simetris,  ketika  penerimaan  daerah  berasal  dari

transfer,  maka stimulasi  atas  belanja  yang  ditimbulkan berbeda dengan
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stimulasi yang muncul dari pendapatan asli daerah. Ketika respon belanja

daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan flypaper effect.

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  Dana Alokasi  Umum

merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN),  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan

antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan

desentralisasi.  Tujuan  dari  Dana  Alokasi  Umum  ini  untuk  mengurangi

kesenjangan fiskal antar daerah. 

Pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Dalam Negeri Nomor 26

Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Daerah  (APBD)  dinyatakan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  agar  diprioritaskan

penggunaannya  untuk  mendanai  gaji  dan  tunjangan,  kesejahteraan  pegawai,

kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana

dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan

oleh masyarakat. Adapun cara menghitung DAU menurut Halim (2008) adalah

sebagai berikut:

a. DAU  diterapkan  sekurang-kurangnya  26%  dari  penerimaan  dalam

negeri yang ditetapkan dalam APBN.

b. DAU  untuk  daerah  dan  untuk  daerah  kabupaten/kota  ditetapkan

masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana

ditetapkan diatas.
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c. DAU  untuk  suatu  daerah  kabupaten/kota  tertentu  ditetapkan

berdasarkan  perkalian  jumlah  dana  alokasi  umum  untuk  daerah

kabupaten yang diterapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota

yang bersangkutan.

d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan

proporsi  bobot  daerah  kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  diatas

merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Dari  jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten  dan kota,  maka

setiap kabupaten dan kota akan mendapat DAU sesuai dengan hasil perhitungan

“Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar.

Hal ini sesuai dengan PP 55 Tahun 2005 Pasal 40 yaitu:

1) DAU untuk suatu  daerah  dialokasikan berdasarkan formula  yang terdiri

atas celah fiskal dan alokasi dasar.

2) Celah  Fiskal  sebagaimana  pada  ayat  (1)  merupakan  selisih  antara

kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

3) Kebutuhan  fiskal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diukur  dengan

menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan

Konstruksi,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  per  kapita,  dan  Indeks

Pembangunan Manusia.

4) Kapsitas  fiskal  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) diukur  berdasarkan

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menyatakan  bahwa kebutuhan  DAU oleh  suatu

daerah  (Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota)  ditentukan  dengan  menggunakan

pendekatan  Fiscal  Gap,  dimana kebutuhan DAU suatu  daerah  ditentukan  atas

kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk

menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan

daerah yang ada.

Dalam  Undang-Undang  ini  ditegaskan  kembali  mengenai  formula  celah

fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi

fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil  akan memperoleh DAU relatif

kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya

besar  akan  memperoleh  alokasi  DAU  relatif  besar.  Secara  implisit,  prinsip

tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Fiscal  Gap  terjadi  karena  karakteristik  daerah  di  Indonesia  yang  sangat

beraneka  ragam.  Ada  daerah  yang  dianugerahi  kekayaan  alam  yang  sangat

melimpah dan ada juga daerah yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam

yang besar namun karena struktur perekonomian yang telah tertata dengan baik

maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya.

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Penerimaan Dalam Negeri

yang ditetapkan APBN. Kemudian, dari 26% tersebut dibagi lagi menjadi 90%

untuk  DAU  bagi  daerah  Kabupaten/Kota  dan  10%  untuk  DAU  bagi  daerah

Provinsi.  Sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  sebelumnya,  DAU  berperan

sebagai transfer yang bersifat  block grants.  Artinya penggunaannya diserahkan
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kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Mardiasmo (2004:163) memberikan penjelasan mengenai besarnya alokasi DAU

sebagai berikut:

Besarnya alokasi DAU ke suatu kabupaten/kota

Dihitung dengan mengalikan bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan

besarnya total dana DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota. Total dana

DAU untuk kabupaten/kota secara nasional adalah 90% dari penerimaan

dalam  Negeri  (PDN)  Nasional.  Besarnya  alokasi  DAU  untuk  suatu

kabupaten/kota dirumuskan sebagai berikut:

 Sumber: Mardiasmo ( 2004:163)

Besarnya alokasi DAU ke suatu proporsi

Mirip  dengan  cara  menghitung  alokasi  DAU  ke  suatu

kabupaten/kota,  perbedaannya  adalah  total  dana  DAU  tersedia  untuk

propinsi hanyalah 10% terhadap 25% dari PDN. Besarnya alokasi DAU

untuk suatu propinsi dirumuskan sebagai berikut:

Sumber: Mardiasmo ( 2004:163)
PP No. 55 Tahun 2005menjelaskan bahwa Alokasi DAU untuk daerah dihitung

dengan menggunakan formula:

(Sumber: PP No. 55 Tahun 2005)

Keterangan:
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CF = Celah Fiskal,  dihitung dengan menggunakan formula CF = ( Kebutuhan

Fiskal- Kapasitas Fiskal), AD = Alokasi Dasar

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian PAD

BerdasarkanUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal  1 ayat 18

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

PAD  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  dalam

wilayahnya sendiri  yang dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai  dengan

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  menurut  Mardiasmo

(2004:132) 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.

Jadi  dapat  disimpulkan  PAD  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah

melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan

kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri sehingga memperkecil

ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat, dimana sumber-

sumber penerimaannya berasal pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

PAD yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut  Mardiasmo  (2004:  146) pemerintah  diharapkan  dapat

meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari

pusat,  sehingga  meningkatkan  otonomi  dan  keleluasaan  daerah
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(localdiscretion).Lanjutnya,  langkah  penting  yang  harus  dilakukan  pemerintah

daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah  adalah  menghitung  potensi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang riil diiliki daerah. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian

pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat.

2.1.3.2 Sumber-sumber PAD

Dalam UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan

Daerah juga dijelaskan bahwaPendapatan  Asli  Daerah sebagaimana dalam pasal

21 huruf a terdiri dari atas:

a. pajak daerah;

b.  retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selanjutnya jenis-jenis Pendapatan Asli  Daerah (PAD) tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

2.1.3.3 Pajak Daerah

Menurut  Undang-undang No.  28  Tahun 2009 Pasal  1  ayat  10 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

“Pajak  daerah  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 sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam

Undang-Undang No 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
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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

h.  Pajak Air Tanah

i.  Pajak Sarang Burung Walet

j.  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan

k.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.1.3.4 Retribusi Daerah

Berdasarkan  UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah menyatakan bahwa:

“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”.

Pasal 108 angka 1 UU nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan objek retribusi

dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Jasa Umum

Objek  retribusi  jasa  umum  adalah  pelayanan  yang

disediakan ataudiberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan
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dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Objek  retribusi  jasa  umum  antara  lain  adalah  pelayanan  kesehatan  dan

pelayanan persampahan.  Yang tidak  termasuk objek  retribusi  jasa  umum

adalah jasa urusan umum pemerintahan.

2. Jasa Usaha

Objek  retribusi  jasa  usaha  adalah  pelayanan  yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang

meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pihak swasta.

Objek  retribusi  jasa  usaha  antara  lain  adalah  penyewaan  asset  yang

dimiliki/dikuasai  oleh  pemerintah  daerah,  penyediaan  tempat

penginapan,  usaha  bengkel  kendaraan,  tempat  pencucian  mobil  dan

penjualan bibit.

3. Perizinan Tertentu

Objek  retribusi  perizinan  tertentu  adalah  pelayanan

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan

yang  dimaksudkan  untuk  pengaturan  dan  pengawasan  atas  kegiatan

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

sarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan

menjaga kelestarian lingkungan.
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2.1.3.5 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah

yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik

daerah  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.Perusahaan  daerah

adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal

daerah.  Tujuannya  adalah  dalam  rangka  menciptakan  lapangan  kerja  atau

mendorong  perekonomian  daerah  dan  merupakan  cara  yang  efisien  dalam

melayani  masyarakat  dan  untuk  menghasilkan  penerimaan  daerah.  Bagian

keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi

hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya.

Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU

No. 33/2004): 

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

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

c. Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  swasta  atau

kelompok usaha masyarakat.

2.1.3.6 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah diluar penerimaan yang

berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  bagian  laba  usaha  yang  telah

diuraikan diatas.  Rekening ini  disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan

daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan

berikut (UU No. 33/2004):

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

c. Pendapatan bunga

d.  Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e. Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

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

asing

g.  Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaa pekerjaan

h.  Pendapatan denda pajak

i.  Pendapatan denda retribusi

j.  Pendapatan eksekusi atas jaminan

k.  Pendapatan dari pengembalian

l.  Fasilitas sosial dan umum

m. Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

n.  Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.1.3.7 Upaya Peningkatan Kemampuan PAD

Menurut Solihinupaya-upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD

adalah sebagai berikut.

1. Fokus  untuk  penyediaan  fasilitas  pelayanan  publik  dan  menyediakan

barang  publik  yang  mampu  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  (daya

saing).

2. Fokus  untuk  mebiayai  sektor/bidang/komoditas  yang  menjadi  andalan

untuk  menggerakkan  perekonomian  daerah  yang  bisa  mendorong  dan
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menfasilitasi  kebutuhan masyarakat (termasuk dunia usaha) untuk dapat

lebih berpartisipasi.

3. Fokus  untuk  pengembangan  kelembagaan  dan  perbaikan

mekanisme/prosedur  pengelolaan  pembangunan  untu  meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pebangunan.

4. Proporsi alokasi anggaran untuk mebiayai pelayanan publik dan penyediaan

barang  publik  harus  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pembiayaan

operasional aparat pemda dan DPRD.

5. Fokus  untuk  menghasilkan  berbagai  peraturan  daerah  yang  mampu

memberikan insentif bagi pelaku ekonomi (masyarakat local dan investor

luar) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif daerah.

6. Fokus  untuk  menghasilkan  berbagai  peraturan  daerah  yang  mampu

menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  dan  jaminan  perlindungan

dunia usaha.      

Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (2004:153) untuk  meningkatkan

Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  pemerintah  daerah  perlu  memperbaiki  sistem

perpajakan  daerah.Sebenarnya,  jika  pemerintah  daerah  memiliki  sistem

perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari

sektor  pajak  yang  cukup  besar.Untuk  itu,  upaya  intensifikasi  pajak  daerah,

penyuluhan dan pengawasan pajak perlu ditingkatkan.

Mardiasmo  (2004:154)  menambahkan  bahwa  pada  prinsipnya,  sistem

perpajakan harus  ekonomis,  efisien,  dan  adil  (economy,  efficiency,  and equity)
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serta sederhana dalam pengadministrasiannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan

oleh peerintah daerah untuk memperbaiki system perpajakan daerah antara lain:

1. Perlunya  dilakukan  perbaikan  administrasi  penerimaan  daerah  (revenue

administratin) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul

dengan baik;

2. Checking sytem;

3. Pelaporan hasil  pengumpulan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor

secara  teratur  dibandingkan  dengan  target  dan  potensi,  dan  hasilnya

dilaporkan  kepada  staf  senior  yang  memiliki  kewenangan  mengambil

keputusan bila terjadi masalah; dan

4. Metode menghitung potensi pajak dan retribusi yang efektif.

2.1.4 Belanja Daerah BD

Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  pemerintah  daerah,  belanja

daerah  adalah  semua  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai

kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Belanja

pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja  operasi  merupakan  jenis  belanja  yang  berhubungan  dengan

aktivitas atau pelayanan publik.

2. Belanja Modal

Jenis belanja ini merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih

dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah,
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yang mana dari  aset  atau kekayaan tersebut  akan menimbulkan belanja

lainnya.

3. Belanja Tak Terduga

Yaitu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk penanganan

bencana  alam,  bencana  sosial,  atau  pengeluaran  lainnya  yang  sangat

diperlukan  dalam  rangka  penyelenggaraan  kewenangan  pemerintah

daerah.

Berdasarkan  Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja menurut

kelopok belanja terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung

Belanja  tidak  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan  tidak

terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang

terdiri dari:

a. Belanja pegawai

b. Bunga

c. Subsidi

d. Hibah

e. Bantuan sosial

f. Belanja bagi hasil

g. Bantuan keuangan

h. Belanja tidak terduga

2. Belanja Langsung
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Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Kelompok

belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja  pegawai,  dimaksudkan  untuk  pengeluaran

honorarium/upah  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan

pemerintah daerah.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja  barang  dan  jasa  digunakan  untuk  pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(duabelas)  bulan  dan/atau  pemakaian  jasa  dalam  melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dala

rangka  pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  asset  tetap

berwujud  yang  mepunyai  nilai  manfaatlebih  dari  12  (duabelas)

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemeritahan,  seperti  dala

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

irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

2.1.5. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian  sebelumnya  mengenai  flypaper  effect  yang  dikutip  dari

(Dio:2014) terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, telah

dilakukan diantaranya oleh:
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Abdullah dan Halim (2004) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh

DAU dan PAD terhadap belanja daerah di Indonesia dengan menggunakan sampel

sebanyak 70 kabupaten dan 20 kota di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali. Data yang dianalisis dalam

penelitian  ini  adalah  data  cross  section  yakni  data  tahun  2001 dan  2002  dari

laporan APBD Pemda yang diperoleh dari situs Departemen Dalam Negeri dan

Departemen Keuangan. Hasil penelitian Abdullah dan Halim (2004) menunjukkan

bahwa secara terpisah dan atau secara bersama-sama DAU dan PAD berpengaruh

signifikan positif terhadap belanja daerah.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa flypaper effect disebut sebagai suatu

kondisi  yang  terjadi  saat  pemerintah  daerah  merespon  (belanja)  lebih  banyak

(lebih  boros)  dengan  menggunakan  dana  transfer  (grants)  yang  diproksikan

dengan  DAU  daripada  menggunakan  kemampuan  sendiri  diproksikan  dengan

PAD. Hasil menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah

pada  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  dan  mempengaruhi  prediksi  belanja  daerah

periode kedepannya.

Kuncoro  (2007)  melakukan  penelitian  dengan  mengangkat  judul

Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan

Kabupaten di Indonesia, menyatakan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti

dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa

birokrat  pemerintahan  daerah  bertindak  sangat  reaktif  terhadap  transfer  yang

diterima  dari  pusat.  Ada  indikasi  peningkatan  belanja  yang  tinggi  tersebut

disebabkan  karena  inefisiensi  belanja  pemerintahan  daerah  terutama  belanja
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operasional.  Hasil  menunjukkan  bahwa  flypaper  effect terjadi  pada  kinerja

keuangan pemerintah daerah di kota dan kabupaten di Indonesia. 

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya otonomi daerah yang mulai  dilaksanakan secara efektif

sejak  1  Januari  2001,  berarti  pemerintah  di  tuntut  untuk  lebih  mandiri,  tidak

terkecuali  juga  mandiri  dalam  masalah  keuangan.Salah  satu  sumber  dari

pendapatan pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan

asli  daerah  merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber

ekonomi asli daerah yang kemudian dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

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

pisahkan, serta lain lain PAD yang sah.

PAD  idealnya  merupakan  sumber  pendapatan  pokok  daerah  yang

digunakan  untuk  pembiayaan  daerah,  karenanya  kemampuan  melaksanakan

otonomi diukur dari besarnya retribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total

APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD

berati semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

Besarnya  PAD juga sekaligus  dapat  menunjukkan  tingkat  kemandirian

suatu daerah.Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah

tersebut  untuk memenuhi  kebutuhan belanjanya sendiri  tanpa  harus  tergantung

pada pemerintah pusat yang berarti ini  menunjukkan bahwa pemerintah daerah

tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.
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Selain  menggunakan  PAD,  pemerintah  daerah  juga  menggunakan  dana

transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Tujuan dari

transfer tersebut adalah untuk mengurangi ketidakmerataan kemampuan keuangan

dan  ekonomi  daerah.  Transfer  juga  ditujukkan  untuk  mengurangi  kesenjangan

horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical pusat-daerah. 

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah sangat bergantung pada

transfer dana perimbangan tersebut yang terdiri dari Dana Aloksi Umum, Dana

Alokasi Khusus dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak

dan  sumber  daya  alam.  Dana  Alokasi  Umum  merupakan  penyangga  utama

pembiayaan  APBD.  Kendala  utama  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  dalam

menjalankan otonomi daerah adalah minimnya Pendapatan Asli Daerah, sebagian

besar pengeluaran dibiayai oleh dana perimbangan terutama dana alokasi umum.

Implementasi DAU untuk menunjang kecukupan pembiayaan pemerintah

daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tidak berjalan baik. Hal ini terlihat

dari  adanya  reaksi  beberapa  daerah  terhadap  DAU  yang  diterimanya  tidak

memenuhi  kecukupan  dana  yang  diperlukan  sehingga  menimbulkan  defsit

anggaran.  Untuk  menutup  defisit  tersebut  maka pemerintah  daerah  melakukan

pinjaman  kepada  pemerintah  pusat  berupa  Pinjaman  Daerah.Hal  tersebut

menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada

pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat harus mampu

menciptakan kebijakan dan program untuk meningkatkan kemampuan keuangan

daerah, yang berorientasi pada sumber-sumber pendapatan sendiri sebagai sumber
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penerimaan utama, selain itu juga pemerintah pusat harus melakukan pengawasan

terhadap penggunaan dana perimbangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa DAU dan PAD

berkaitan erat, dimana besar kecilnya DAU salah satunya ditentukan oleh potensi

daerah tersebut. Semakin besar potensi daerah yang dimiliki akan semakin besar

pula pendapatan asli daerahnya, maka akan semakin kecil Dana Alokasi Umum

(DAU) yang diterima. Dalam hal ini semakin besar PAD akan semakin kecil DAU

yang diterima oleh pemerintah daerah.

Menurut  Ida:59, transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut

mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah. Legrensi dan Milas (2001) dalam Kusumadewi dan Rahman

(2007)  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan  sampel  munaci  palities di

Italia dan memperoleh hasil bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh

terhadap belanja daerah. Kebijakan-kebijakan daerah jangka pendek yang dibuat

pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima.

Apabila  dana  yang  dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  digunakan

lebih besar daripada penerimaan dari daerah tersebut maka akan terjadi fenomena

Flypaper  Effect.  Fenomena ini  mengarah  pada  elastisitas (respon) pengeluaran

terhadap  transfer  yang  lebih  tinggi  daripada  elastisitas  pengeluaran  terhadap

penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas,  maka  hubungan  antar  variabel

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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Analisis pengaruh  

Flypaper effect

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan: 

= Hubungan yang diteliti

= Hubungan yang tidak diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Kerangka Model  Pemikiran  yang telah  di  uraikan diatas  dapat  dirumuskan ke

dalam hipotesis penelitian sebagai berikut:
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H1 :  DAU  dan  PAD  berpengaruh  secara  bersama-sama(simultan)

terhadap BD

H2 : DAU memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap BD

H3 : PAD memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap BD

H4 : Pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD

terhadap BD
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