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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori  Otonomi Daerah 

 Otonomi daerah merupakan kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur 

daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Otonomi daerah 

adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas 

desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus 

rumah tangganya. 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 pasal 1 

ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa : 

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.” 
 
Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 pasal 

1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa : 

“Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” 
 
Sedangkan desentralisasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan 

bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
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pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak otonomi 

daerah dapat dilihat dari bebagai segi yaitu : 

1. Dari segi wilayah harus berorientasi pada pemberdayaan dan penggalian 

potensi daerah.  

2. Dari segi struktur tata pemerintahan berorientasi pada pemberdayaan 

pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang 

dimilikinya secara bertanggung jawab dan memegang prinsip-prinsip 

kesatuan negara dan bangsa.  

3. Dari segi kemasyarakatan berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan  

masyarakat dalam pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. 

Mardiasmo (2002:59) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan 

otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan 

perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan  

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat.  

2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya  daerah. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan. 
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Peran otonomi dalam pemberdayaan dan penggalian potensi daerah secara 

optimal sangat penting, karena apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-

sumber pembiayaan yang memadai maka dari hal ini akan mengakibatkan daerah 

bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Ketergantungan 

terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai 

dengan asas otonomi daerah yang menuntut untuk menciptakan suatu kemandirian 

dalam mengelola pemerintah daerahnya dengan membiayai semua kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Sedangkan menurut Halim (2004:187) ciri-ciri dari kemandirian suatu 

daerah ketika mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu : 

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.  

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar. 

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah yang 

mandiri harus membiayai sendiri kebutuhan keuangan daerahnya melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama untuk sektor pajak yang dihasilkan. 

Dengan demikian daerah tidak terlalu bergantung terhadap dana transfer dari 

pusat. 
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2.1.2  Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud 

pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 

pasal  1  ayat  14  tentang Pemerintah Daerah “Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.” Lebih lanjut 

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 7 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah.” 
 
Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 pasal 22 ayat  1 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas tiga bagian yaitu :  

1. Pendapatan daerah 

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan 

dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi 

semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang 

menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah terdiri dari  Pendapatan Asli 

Daerah (PAD),  dana perimbangan, dan  lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. 
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Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis 

pendapatan yang terdiri atas : 

a. Pajak daerah. 

b. Retribusi daerah. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis 

pendapatan yang terdiri atas : 

a. Dana bagi hasil. 

b. Dana alokasi umum. 

c. Dana alokasi khusus. 

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut 

jenis pendapatan terdiri atas : 

a. Pendapatan hibah. 

b. Pendapatan dana darurat. 

c. Pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada 

kabupaten/kota. 

d. Pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

e. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya. 
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2. Belanja daerah  

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua 

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas 

dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja 

menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja 

langsung 

Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari : 

a. Belanja pegawai. 

b. Bunga. 

c. Subsidi. 

d. Hibah. 

e. Bantuan sosial. 

f. Belanja bagi basil. 

g. Bantuan keuangan.  

h. Belanja tidak terduga. 

Kelompok belanja langsung terdiri dari : 

a. Belanja pegawai. 

b. Belanja barang dan jasa. 

c. Belanja modal. 
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3. Pembiayaan daerah 

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk 

menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. 

Kelompok penerimaan pembiayaan terdiri dari : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya 

(SILPA). 

b. Pencairan dana cadangan. 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

d. Penerimaan pinjaman daerah. 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

f. Penerimaan piutang daerah. 

Kelompok pengeluaran pembiayaan terdiri dari : 

a. Pembentukan dana cadangan. 

b. Peneemaan modal (investasi) pemerintah daerah. 

c. Pembayaran pokok utang. 

d. Pemberian pinjaman daerah. 
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2.1.3  Teori Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Pajak 

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai pungutan rakyat kepada negara 

yang dapat dipaksakan, sehingga jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan 

dikenakannya sanksi-sanksi baik itu sanki administrasi maupun sanksi pidana.  

Berikut ini disajikan beberapa pengertian pajak : 

 Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 

ayat 1  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah : 

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

                     
Sedangkan pengertian pajak menurut beberapa pendapat dari para ahli : 

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andriani  

(dalam IAI 2012:1) menyatakan : 

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan 
pemerintahan.” 

 
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH  (dalam IAI 

2012:1) adalah : 

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 

 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang 

wajib dibayar oleh setiap warga negara, bahkan dapat dipaksakan namun tidak ada 
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jasa timbal balik secara langsung, sebagai gantinya pemerintah memberikan jasa 

umum kepada semua warga negara termasuk kepada mereka yang tidak 

membayar pajak dalam bentuk fasilitas umum, sehingga wewenang mengenakan 

pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur 

penting dalam pemerintahan daerah. 

Dari uraian definisi diatas, dapat pula disimpulkan beberapa unsur-unsur 

pajak menurut (Mardiasmo, 2008:1) yaitu : 

1. Iuran/pungutan dari rakyat untuk negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 

Karena pajak bersifat mengikat dan memaksa, maka pajak harus 

berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Unsur 

ini menunjukkan bahwa meskipun pajak dipungut oleh negara, pemerintah 

tidak boleh semena-mena memungut pajak dari rakyat tetapi harus sesuai 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi 

Unsur ini menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan rakyat tidak 

mendapatkan timbal jasa ataupun kontraprestasi dari negara secara 

langsung.  

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara 
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Pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah ditujukan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan, dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.3.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008:1) Fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi 

yaitu :  

1. Fungsi Budgetair/Finansial 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya.  

2. Fungsi Regulered/Fungsi Mengatur  

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau 

dimengerti bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau 

daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin maupun 

pembiayaan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat atau daerah.  
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2.1.3.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Asas-asas pemungutan pajak yang dituliskan oleh Adam Smith dalam 

bukunya yang kemudian dikenal dengan nama The Four Cannons atau The Four 

Maxims (Suandy, 2005:27) adalah sebagai berikut : 

1. Equality 

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan 

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di 

bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equity ini tidak diperbolehkan 

suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. 

Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan 

dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda. 

2. Certainty 

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal 

kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang 

diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan 

ketentuan mengenai pembayarannya. 

3. Convenience of Payment  

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, 

yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya 

penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 

4. Economic of Collections 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, 

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak 
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itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak jika biaya yang 

dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. 

 

2.1.3.4 Teori Pemungutan Pajak 

Terdapat beberapa teori untuk negara sebagai dasar pemungutan pajak 

menurut Mardiasmo (2008:3), yaitu : 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap 

negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu : 

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi. 

 



21 

 

4. Teori Bakti 

Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa 

pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

2.1.3.5 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008:9) secara struktural tarif pajak dibagi dalam 

empat jenis, yaitu : 

1. Tarif sebanding/proposional (a propotional tax rate structure) yaitu tarif 

pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar 

pengenaan pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dimana semua harga barang di tingkat akhir dikenakan pajak Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah sama adalah sebesar 10%.  

2. Tarif tetap yaitu tarif pajak tetap tetap meskipun terjadi perubahan dasar 

pengenaan pajak. Contoh : Bea Materai : Rp 1000,00 

3. Tarif progresif (a progressif tax rate structure) yaitu tarif presentase pajak 

akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. 

Contoh pajak di Indonesia yang memakai tarif ini adalah Tarif Pajak 
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Penghasilan (PPH) untuk menghitung nilai Pendapatan Kena Pajak (PKP) 

sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.  

4. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase 

tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin 

meningkat.  

 

2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2008:7) menjalaskan bahwa sistem pemungutan pajak dapat 

dibagi atas tiga macam yaitu : 

1. Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

Ciri-cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
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Ciri-cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System  

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

 Ciri-cirinya : 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.  

 

2.1.3.7 Hambatan Pemungutan Pajak 

Hambatan terhadap pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo 

(2008:8) dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Perlawanan pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 

lain : 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
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2. Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain : 

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak, dengan cara melanggar 

undang-undang (menggelapkan pajak). 

Hambatan-hambatan tersebut tentunya akan mengganggu kelancaran 

proses pemungutan pajak. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut diperlukan suatu upaya dari pemerintah, diantaranya dengan memperbaiki 

dan menyederhanakan struktur dan sistem administrasi perpajakan. Dengan 

struktur dan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik dan lebih sederhana, 

diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat dihindari. 

 

2.1.3.8 Klasifikasi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008:5) pajak dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Menurut golongan 

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib 

pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai 
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2. Menurut sifat 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang 

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan 

keadaan dari wajib pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan. 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan 

Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, Pajak 

Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dll. 

 

2.1.4 Pajak Daerah 

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang paling potensial untuk dikembangkan dan merupakan sumber 

dari pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan 

pembangunan di daerah memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan 

bagi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat menggali 
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mencari sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak yang dapat 

mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 pasal 1 

ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : 

“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.” 
 
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pasal 1 

ayat 1 berbunyi : 

“Pajak  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  pajak  adalah  iuran  wajib  
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 
imbalan langsung yang  seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  
peraturan  perundang- undangan  yang berlaku,  yang digunakan  untuk  
membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 
daerah.” 

 
Menurut Siahaan (2010:10) menyatakan bahwa : 

“Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 
dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah.” 
 
Berdasarkan pengertian tersebut unsur-unsur dalam pengertian pajak 

daerah antara lain : 

1. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri dan bersifat memaksa dalam 

pemungutannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada baik 

itu biaya rutin maupun pembangunan. 

2. Pembiayaan tidak mendapat imbalan jasa langsung.  
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3. Dipungut berdasarkan peraturan daerah 

4. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah 

satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena 

itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatakan Pendapatan Asli 

daerah (PAD) yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara 

konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. 

Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan 

menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan 

sehingga terjadi peningkatan dari waktu kewaktu.  

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. 

Pajak daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan pemerintah daerah 

memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian 

besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana 

perimbangan pemerintah pusat.  

Menurut Khairani (2008) mengatakan ada tiga kelompok faktor yang 

mempengaruhi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama untuk sektor 

pajak daerah yaitu : 

1. Faktor yang berkaitan dengan sumber penghasilan atau obyek pungutan 

sendiri. 

2. Faktor yang berkaitan dengan aparat keuangan daerah. 
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3. Faktor yang berkaitan dengan wajib pajak dan pemakai jasa. 

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu adanya 

optimalisasi terhadap pajak daerah. Usaha ini harus diarahkan pada usaha-usaha 

yang terus-menerus berkesinambungan agar pajak daerah dapat terus meningkat 

yang pada akhirnya mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap pemerintah pusat. Langkah yang dilakukan untuk optimalisasi pajak 

daerah adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. 

Halim (2004:145) menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dapat 

dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak 

daerahnya adalah dengan cara : 

1. Melakukan intensifikasi pajak daerah, yaitu sebagai usaha yang dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak 

daerah, yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk : 

a. Perubahan tarif-tarif pajak daerah, kebijakan ini merupakan hal yang 

sangat mudah dilaksanakan dan secara nyata dapat meningkatkan 

penerimaan pajak daerah lebih besar dan sangat cepat. 

b. Peningkatan pengelolaan pajak daerah, mengelola sumber-sumber 

penerimaan daerah umumnya dan pajak daerah khususnya harus 

dilakukan secara profesional melalui mekanisme dan prosedur yang 

baik dan transfaran, guna menghindari terjadinya pemborosan biaya 

pemungutan dan kebocoran penerimaan pajak daerah.  

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam usaha peningkatan 

pengelolaan pajak daerah ini adalah sebagai berikut : 
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1) Hambatan yang bersifat internal 

a) Perkembangan intelektual dan moral dari aparat pengelola pajak 

daerah (Pemerintah). 

b) Kurangnya koordinasi antar unit pengelola pajak daerah dengan 

unit-unit tertentu. 

2) Hambatan yang bersifat eksternal 

a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat untuk 

membayar pajak daerah. 

b) Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat. 

c) Adanya usaha meringankan beban pajak daerah oleh masyarakat 

sesuai dengan ketentuan maupun tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Ekstensifikasi pajak daerah, yaitu usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, melalui 

penciptaan sumber-sumber pajak daerah. Salah satu kebijakan-kebijakan 

yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan investasi diantaranya : 

a. Menciptakan daya tarik dan iklim kondusif bagi investor-investor 

lokal maupun asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya 

di kabupaten/kota. 

b. Memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor lokal maupun 

asing menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan 

menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya 

meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak daerah yang salah satunya melalui efektivitas dan efisiensi 

pemungutan pajak daerah. 

 

2.1.4.2 Klasifikasi Pajak Daerah 

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka munculah yang disebut 

dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian ini berdasarkan klasifikasi 

menurut wewenang pemungutnya, yaitu pajak pusat dipungut oleh pemerintah 

pusat, dan pajak daerah dipungut oleh daerah. Untuk Indonesia saat ini, pajak 

daerah ini dibagi menjadi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Kewenangan 

memungut pajak daerah ini sejalan dengan dikembalikannya wewenang kepada 

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan 

otonomi. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 pasal 1 

ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi kedalam 

dua kelompok : 

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua 

jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor 
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atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan 

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang 

terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang 

berada di laut maupun di darat. 

e. Pajak Rokok 

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 
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2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas : 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

b. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah 

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/katering. 

c. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
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terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 

di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral 

bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang mineral dan batubara. 

g. Pajak Parkir 

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

h. Pajak Air Tanah 

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah. 
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i. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah 

satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, 

collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan 

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

orang pribadi atau Badan. hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 

hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di 

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang 

pertanahan dan bangunan. 
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Dari  pemaparan  diatas,  diketahui  terdapat  11  jenis  pajak,  dimana  tiga 

diantaranya merupakan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota 

guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

2.1.5 Belanja Modal 

2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal  

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan 

prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. 

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran 

belanja modal dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi 

belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, 

baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas 

publik. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan 

bahwa belanja daerah lebih diutamakan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar 

belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 13 tahun 2006 Pasal 53 

ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa : 
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“Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal 
ini digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan 
aset tetap lainnya.” 
 
Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 

Tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Lampiran 

IV menjelaskan bahwa : 

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 
dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, 
gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.” 

Bahkan Halim (2004:72) mengemukakan bahwa : 

“Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung 
melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan 
daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya 
operasional dan pemeliharaannya.” 
 
Saragih (2003:81) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya 

dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas 

pembangunan. Sejalan dengan pendapat Darwanto dan Yustikasari (2007) 

menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk 

program-program pelayanan publik. Halim (2004:232) menyatakan bahwa untuk 

menciptakan sumber-sumber penerimaan baru maka strategi yang dapat dilakukan 

adalah dengan memfokuskan pada anggaran dana belanja pembangunan/modal. 

Ketiga pendapat ini menyiratkan bahwa pentingnya mengalokasikan belanja untuk 

berbagai kepentingan publik, oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius 

dari pemerintah daerah, sebagaimana juga yang telah diungkapkan oleh 

Mardiasmo (2005:91) bahwa : 
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“Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. 
Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih 
besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran 
investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran 
rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan 
pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada 
anggaran berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun 
berikutnya.” 
 
Dalam era otonomi daerah diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan 

diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini 

diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di 

daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius 

(pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi).  Upaya 

ini akan terus mengalami perbaikan jika didukung oleh pembiayaan daerah yang 

memadai dan konsekuensinya pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja 

yang lebih besar untuk tujuan ini (Wijaya, 2012). 

 

2.1.5.2 Karakteristik Belanja Modal 

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per-

33/PB/2008 menyatakan bahwa suatu belanja dikategorikan sebagai belanja 

modal apabila : 

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau 

asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas. Dengan 

demikian menambah asset pemerintahan. 

2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap 

atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
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3. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 

4. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset 

lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, 

kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta 

pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset 

tetap/asset lainnya. 

 

2.1.5.3 Jenis-Jenis Belanja Modal 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2006, 

tanggal 3 April 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah dalam Lampiran I-A.5 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

kabupaten/kota, yang termasuk Belanja Modal adalah :   

1. Belanja Tanah. 

2. Belanja Peralatan dan Mesin.  

3. Belanja Gedung dan Bangunan.  

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.  

5. Belanja Aset Tetap Lainnya. 

6. Belanja Aset Lainnya.  

Sedangkan Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:107) 

mengemukakan belanja modal terdiri dari : 

1. Belanja tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 
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sertifikat tanah, serta lain-lain yang bersifat administratif sehubungan 

dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah tersebut siap pakai. 

2. Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang diperlukan untuk 

pengadaaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan 

pembentukan modal termasuk biaya untuk penambahan, penggantian dan 

peningkatan kualitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang 

memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan 

dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

3. Belanja gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal untuk 

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai 

gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai termasuk di 

dalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung 

dan bangunan. 

4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, 

pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana termasuk pengeluaran 

untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan 

yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dalam kondisi 

siap pakai. 

5. Belanja aset tetap lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, 

pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat 
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dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, misalnya belanja modal 

kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala 

dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan 

jurnal ilmiah. 

 

2.1.6 Fiscal Stress 

2.1.6.1 Pengertian Fiscal Stress 

Fiscal stress adalah ketidakmampuan sebuah pemerintah untuk memenuhi 

anggarannya (Halim, 2001). Menurut Chapman (1999) menjelaskan bahwa fiscal 

stress terjadi ketika pendapatan pemerintah daerah mengalami penurunan tanpa 

penurunan kompensasi dalam permintaan jasa pemerintah daerah, ketika warga 

meningkatkan permintaan pelayanan pemerintah dan pendapatan daerah tidak 

dapat meningkat, atau ketika pemerintah yang lebih tinggi melanggar kewenangan 

pemerintah daerah dan kekuatan pemerintah dibawahnya tidak bisa menyediakan 

pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan tanggungjawab pelayanan. 

Bradbury (dalam Chapman 1999) mendefinisikan tekanan keuangan (fiscal 

stress) sebagai budgetary fiscal stress atau citizen fiscal stress. Budgetary fiscal 

stress terjadi bila pemerintah daerah tidak bisa menyeimbangkan anggaran 

tahunan, dengan  transaksi berjalan yang defisit lebih besar, semakin 

meningkatkan tekanan keuangan (fiscal stress). Citizen fiscal stress terjadi ketika 

warga menghadapi beban pajak yang meningkat dari tingkat rata-rata layanan 
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lokal yang disediakan atau ketika tingkat dan kualitas layanan menurun menjadi 

beban rata- rata pajak.  

 

2.1.6.2 Penyebab Timbulnya Fiscal Stress 

Meskipun otonomi daerah memberikan manfaat positif bagi 

pengembangan daerah dalam memberikan peluang bagi daerah untuk lebih maju, 

namun otonomi dinilai terlalu cepat dilaksanakan pada saat daerah mempunyai 

tingkat kesiapan yang berbeda, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan 

manajemen pengelolaan daerah (terutama dalam hal keuangan). Secara eksplisit 

Brojonegoro (2003) menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi dinilai sebagai 

penerapan pendekatan Big Bang dikarenakan pendeknya waktu persiapan untuk 

negara yang besar dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan. Nanga 

(2005) menunjukkan adanya disparitas (kapasitas) fiskal yang tinggi antar daerah 

memasuki era otonomi. 

Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena 

memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, 

retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang 

dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun disisi lain bagi beberapa 

daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya 

tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami 

peningkatan tekanan keuangan (fiscal stress) yang lebih tinggi dibanding era 

sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun 

kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan 



42 

 

terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor 

penting keberhasilan daerah dalam era otonomi ini. Keuangan daerah, terutama 

pada sisi penerimaan bisa menjadi tidak stabil dalam memasuki era otonomi ini. 

(Setyawan dan Priyo Hari Adi, 2008)  

Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan 

disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi 

kebutuhan pengeluaran. Daerah yang tidak memiliki kesiapan memasuki era 

otonomi bisa mengalami hal yang sama, tekanan keuangan (fiscal stress) menjadi 

semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai 

pengeluaran yang ada. 

Spicer and Bingham (dalam Haryadi, 2002) mengemukakan bahwa ketika 

perubahan faktor-faktor ekonomi, demografi, dan politik membatasi pertumbuhan 

pendapatan, maka tingkat defisit yang terjadi menjadi lebih sulit, dan tekanan 

keuangan (fiscal stress) mungkin akan terjadi. 

Shamsub & Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya fiscal 

stress ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :  

1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan fiscal 

stress. Penyebab utama terjadinya fiscal stress adalah kondisi ekonomi 

seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi.  

2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri 

sebagai penyebab utama timbulnya fiscal stress. Kemunduran industri 
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menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal 

ini dapat menyebabkan fiscal stress.  

3. Menerangkan fiscal stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor 

keuangan yang tidak terkontrol. Shamsub & Akoto (2004) menunjukkan 

bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang 

tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan sebagai 

penyebab fiscal stress.  

Indeks upaya pajak dapat menunjukan adanya fiscal stress di suatu daerah. 

Hal ini disebabkan karena pada saat fiscal stress, pemerintah cenderung menggali 

potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub 

dan Akoto, 2004). Menurut Saruc dan Sagbas (2008), “The tax effort ratio is the 

collected municipal taxes to the total relevant income of the area where the 

municipality is located”. Artinya bahwa upaya pajak dapat dicari dengan membagi 

total penerimaan pajak daerah dengan pendapatan domestik regional bruto. 

Sedangkan menurut Setyawan dan Priyo Hari Adhi (2008) : 

“upaya pajak (tax effort) adalah upaya peningkatan pajak daerah yang 
diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber 
Pendapatan Asli Daerah. Tax effort menunjukkan upaya pemerintah untuk 
mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan 
potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar 
target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun 
anggaran daerah tersebut. ” 
 
Dikeluarkannya suatu kebijakan ataupun undang-undang bisa menjadi 

penyebab peningkatan  fiscal stress. Kebijakan otonomi daerah dan dikeluarkannya 

undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah karena 
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keberadaan undang-undang ini dinilai justru menjadi disentif bagi daerah, 

dikarenakan membatasi daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak-pajak daerah 

(Setyawan dan Priyo Hari Adhi, 2008).  

Tuntutan otonomi daerah di mana daerah harus lebih mandiri dalam 

mengurus keuangannya, dan pembatasan pungutan pajak daerah memberikan 

tekanan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, ketersediaan sumber-sumber 

daya potensial dan kesiapan daerah tidak merata disetiap daerah. Kondisi ini yang 

menyebabkan terjadinya fiscal stress yang cukup tinggi di berbagai daerah di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 

 

2.1.7 Hubungan Pertumbuhan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Pajak 

Daerah 

Adanya kewenangan yang lebih luas yang diberikan oleh pemerintah pusat 

tidak hanya diindikasikan akan mempengaruhi pendapatan daerah, tetapi juga 

diindikasikan akan mempengaruhi stuktur belanja modal. Adi (2006) memberikan 

argumentasi bahwa perubahan pola belanja, terutama dengan peningkatan belanja 

pembangunan menjadi hal yang logis dilakukan dalam rangka peningkatan pajak 

daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin 

mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan 

tingkat kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat 

kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap 

pemerintah daerah juga semakin tinggi (Adi, 2012). 
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Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan 

berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor 

untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan 

menambah sektor pajak daerah, karena banyak investor dan penanam modal yang 

lebih ingin menanamkan modalnya pada suatu daerah yang telah terpenuhi 

fasilitasnya, karena dengan berbagai pertimbangan. Peningkatan pajak daerah 

diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran belanja modal oleh pemerintah. 

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 

menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong 

peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan 

keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-

masing daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari 

kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting 

dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau 

mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat 

ketergantungan kepada pemerintah pusat yang mempunyai proporsi lebih kecil 

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam 

memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah dan sudah sewajarnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  terutama untuk sektor pajak dijadikan tolak ukur 

dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam 

menghadapi otonomi daerah (Nugraeni, 2011). 
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Peningkatan pertumbuhan belanja modal/pembangunan merupakan 

cerminan dari semakin tingginya pembangunan suatu daerah. Pembangunan suatu 

daerah dalam masa otonomi daerah mempunyai manfaat bagi daerah itu sendiri 

yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya. Pemerintah 

kabupaten/kota akan mengupayakan potensi-potensi yang ada untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya peningkatan belanja 

modal/pembangunan, maka diharapkan dapat memperbaiki maupun menambah 

berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian atau meningkatkan 

pelayanan pemerintah terhadap publik. Seiring dengan semakin tingginya 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah 

(dikarenakan semakin baiknya tingkat layanan pemerintah), maka harapan 

terjadinya peningkatan kemandirian daerah jauh lebih terbuka. (Setyawan dan 

Priyo Hari Adhi, 2008) 

 

2.1.8 Hubungan Fiscal Stress dengan Pertumbuhan Pajak Daerah 

Dikeluarkannya suatu undang-undang otonomi daerah dan dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

menjadi penyebab peningkatan fiscal stres (Setyawan dan Priyo Hari Adhi, 2008). 

Tuntutan otonomi daerah dimana daerah harus lebih mandiri dalam mengurus 

keuangannya dengan suatu kapasitas fiskal yang rendah, dan pembatasan 

pungutan pajak daerah memberikan tekanan kepada pemerintah daerah. 

Sementara itu, ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah 
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tidak merata disetiap daerah. Kondisi ini yang menyebabkan fiscal stress yang 

cukup tinggi di berbagai daerah di Jawa Barat.  

Menurut Halim (2001) salah satu teori yang berkaitan dengan anggaran 

daerah yang terfokus pada masalah fiscal stress adalah seperti yang dikemukakan 

oleh Spicer dan Bingham yang menyatakan bahwa “When changing economic, 

demographic, and political factors limit the growth of revenues, containment of 

hunger becomes much more difficult, and fiscal stress may be resulted.” Dari teori 

tersebut dapat disimpulkan adanya kaitan antara fiscal stress dengan anggaran 

daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan (revenue).  

Penelitian Halim (2001) tentang fiscal stress, menunjukan adanya 

pergeseran kenaikan/penurunan dari komponen penerimaan dan pengeluaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah yang 

mengalami kondisi fiscal stress berupaya mengoptimalkan potensi pajak daerah 

sebagai upaya meningkatkan pembiayaan. Selain itu, ketika pemerintah daerah 

mengalami kondisi fiscal stress yang cukup tinggi, daerah lebih termotivasi untuk 

meningkatkan pajak daerah guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat. 

Pada saat fiscal strees tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi 

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan 

Akoto, 2004). Hal ini berarti kondisi fiscal stress adalah tingginya angka upaya 

pajak yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah dalam rangka penerapan 

otonomi daerah. Upaya pajak (tax effort) merupakan usaha pemerintah daerah 

menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya yang  
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pada akhirnya akan meningkatkan pajak daerah secara keseluruhan sehingga 

ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dapat dibatasi.  

Purnaninthesa (2006) menyimpulkan bahwa fiscal stress pada suatu daerah 

dapat menyebabkan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan pajak daerahnya 

guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Dongori (2006) 

menunjukkan fakta empirik bahwa semakin tinggi tingkat fiscal stress maka ada 

terdapat upaya daerah untuk meningkatkan kemandiriannya, yaitu dengan cara 

mengoptimalkan potensi pajak derah, yang salah satunya tercermin pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Setyawan dan Priyo Hadi Adi (2008)  melakukan penelitian yang tujuan 

utamanya adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh fiscal stress 

terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal pada 

Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. Data yang dianalisis bersumber dari realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) pada tahun 1999/2000-2000 

sebagai periode sebelum terjadinya otonomi daerah dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Derah (APBD) pada tahun 2001-2003 sebagai tahun pelaksanaan otonomi 

daerah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier 

berganda dengan analisis hipotesis menggunakan uji t. Hasil analisis menunjukan 

bahwa fiscal stress mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan fiscal stress berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan belanja modal/pembangunan. Hasil analisis 
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ini memberikan fakta empirik bahwa fiscal stress sesudah otonomi daerah 

mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan pertumbuhan belanja modal daripada sebelum otonomi.  

Wijaya (2012) melakukan penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk 

memberikan bukti empiris tentang pengaruh belanja modal dan fiscal Stress 

terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Bagi Hasil 

Pajak (DBH Pajak) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak bagi (DBH Bukan Pajak) 

sebagai variabel moderating pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 

dengan sampel 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 6 kota. Data 

yang dianalisis bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD)  tahun 2008-2010 dan data Sumatera Utara dalam angka untuk 3 

tahun pengamatan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

regresi linier berganda dengan analisis hipotesis menggunakan uji t dan uji f. Hasil 

analisis ini memberikan fakta empirik bahwa secara parsial dan simultan, belanja 

modal dan fiscal Stress berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara simultan, belanja modal dan fiscal Stress 

dengan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

(DBH Bukan Pajak)  sebagai variabel moderating berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi 

secara parsial, Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan 

demikian Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) tidak dapat berdiri sendiri dalam 
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mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dapat mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan.  

Ambarita (2010) melakukan penelitian secara empiris mengenai pengaruh 

dana perimbangan dan fiscal stress terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Utara dengan sampel 22 kabupaten/kota yang terdiri dari 15 

kabupaten dan 7 kota. Data yang dianalisis bersumber dari laporan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) 2005-2008 dan data Sumatera 

Utara Dalam Angka, untuk 4 tahun pengamatan. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda dengan analisis hipotesis 

menggunakan uji t dan uji f. Hasil analisis ini memberikan fakta empirik bahwa 

secara parsial dan simultan, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan fiscal stress berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja daerah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 

variabel fiscal stress yang paling besar pengaruhnya terhadap belanja daerah. 

Nugraha (2011) melakukan penelitian secara empiris mengenai pengaruh 

fiscal stress terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja 

modal pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dengan sampel 25 Kabupaten/Kota se-

Jawa Barat yang terdiri dari 16 kabupaten dan 9 kota. Data yang dianalisis 

bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah 

(APBD) pada tahun 2007 dan 2006 serta data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) pada tahun  2007. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis jalur (path analysis) dengan analisis hipotesis  menggunakan uji t 

dan uji f. Hasil analisi ini memberikan fakta empirik bahwa fiscal stress secara 
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parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan belanja modal di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 

yang ditunjukan dengan hasil secara parsial fiscal stress berpengaruh positif  dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan fiscal 

stress berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan belanja 

modal sedangkan secara simultan  fiscal stress berpengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan belanja modal melalui pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Kono (2011)  melakukan penelitian secara empiris untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh alokasi belanja modal dan pendapatan perkapita terhadap 

pajak dan retribusi daerah pada pemerintah  Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur dengan sampel 15 pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Alat analisis data menggunakan pendekatan regresi linier berganda. 

Penelitian ini membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pajak daerah namun tidak berpengaruh terhadap retribusi 

daerah. Sedangkan Pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap pajak daerah 

dan retribusi daerah. 
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Tabel 2.1 
Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 
No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 
1. Budi 

Setyawan 
dan Priyo 
Hadi Adi 

(2008) 

Pengaruh fiscal stress 
terhadap 
pertumbuhan 
pendapatan asli 
daerah dan belanja 
modal (studi empiris 
pada 
kabupaten/kota se 
Jawa Tengah). 

Variabel Independen: 
-  Fiscal stress (X) 
 
Variabel Dependen: 
- Pertumbuhan 

Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) (Y1) 

- Pertumbuhan belanja 
modal (Y2) 
 

 

Secara parsial (individu) fiscal stress 
mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 
pertumbuhan belanja 
modal/pembangunan. Hasil analisis 
ini memberikan fakta empirik bahwa 
fiscal stress sesudah otonomi daerah 
mempunyai pengaruh yang lebih kuat 
terhadap pertumbuhan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan 
belanja modal daripada sebelum 
otonomi. 

2. Aswin 
Wijaya 
(2012) 

Pengaruh belanja 
modal dan fiscal 
Stress terhadap 
peningkatan 
Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 
dengan dana bagi 
hasil pajak 
dan bagi hasil bukan 
pajak sebagai 
variabel moderating 
pada pemerintah 
Kabupaten/Kota 
di Sumatera Utara. 

Variabel Independen: 
- Belanja modal (X1) 
- Fiscal stress (X2) 
 
Variabel Dependen: 
- Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) (Y) 
 
Variabel Moderating: 

- Dana Bagi Hasil 
Pajak (DBH Pajak) 
(Z1) 

- Dana Bagi Hasil 
Bukan Pajak (DBH  
Bukan Pajak) (Z2) 

 

Secara simultan, belanja modal dan 
fiscal stress dengan DBH Pajak dan 
DBH Bukan Pajak sebagai variabel 
moderating  berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan 
tetapi secara parsial, hanya DBH 
Pajak tidak berpengaruh potitif dan 
signifikan terhadap peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3. Charles 
Fransiscus 
Ambarita 

(2010) 

Pengaruh dana 
perimbangan dan 
fiscal stress 
terhadap belanja 
daerah di 
Kabupaten/Kota 
Provinsi Sumatera 
Utara. 

Variabel Independen: 
- Dana perimbangan 

(X1) 
- Fiscal stress (X2) 
 
Variabel Dependen: 
- Belanja daerah (Y) 
 
 

Secara parsial dan simultan, Dana 
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), dan fiscal stress berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap belanja 
daerah. Dari hasil penelitian ini 
diketahui bahwa variabel fiscal stress 
yang paling besar pengaruhnya 
terhadap belanja daerah. 

4. 
 
 
 
 

Dede 
Nugraha 
(2011) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pengaruh fiscal stress 
terhadap 
pertumbuhan 
pendapatan asli 
daerah dan belanja 
modal (studi kasus 
pada pemerintahan 
daerah 
kabupaten/kota se- 
Jawa Barat. 

Variabel Independen: 
-  Fiscal stress (X) 
 
Variabel Dependen: 
- Pertumbuhan 

Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) (Y1) 

- Pertumbuhan belanja 
modal (Y2) 

fiscal stress secara parsial maupun 
simultan tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan belanja modal di seluruh 
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. 
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5. 
 
 

 

Paula 
Anthonete 

Kono 
(2011) 

Hubungan belanja 
modal dan 
pendapatan perkapita 
terhadap pajak dan 
retribusi daerah pada 
pemerintah 
kabupaten di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur 
tahun anggaran 2005-
2010. 

Variabel dependen: 
- Belanja modal (X1) 
- Pendapatan 

perkapita(X2) 
 

Variabel independen: 
- Pajak (Y1) 
- Retibusi daerah (Y2) 

Belanja modal berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pajak daerah 
namun tidak berpengaruh terhadap 
retribusi daerah. Sedangkan 
pendapatan perkapita tidak 
berpengaruh terhadap Pajak daerah 
dan Retribusi daerah. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pertumbuhan 

belanja modal (X1), fiscal stress (X2) serta satu variabel dependen yaitu 

pertumbuhan pajak daerah (Y).  

Adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 

tahun 2004 berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi yang mengatur 

peralihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tujuannya 

agar pemerintah daerah dapat meberikan perhatian yang lebih besar dalam  

memberikan pelayanan kepada masyarakat,  karena kebijakan ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar 

pelayanan bagi masyarakat didaerahnya sehingga dapat dengan cepat  

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan adanya peralihan kewenangan ini pemerintah daerah dapat 

lebih leluasa mengelola penerimaan daerahnya dalam membiayai pengeluaran 

yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Sehingga dengan adanya kebijakan ini memberikan harapan baru bagi kemajuan 

daerah. 
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Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat yaitu dengan mengalokasikan belanja pada belanja modal 

dalam bentuk peralatan, bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana dari 

berbagai sektor untuk pembanguanan yang produktif dengan tujuan untuk 

melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pada gilirannya mampu 

meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) masyarakat terhadap pembangunan 

yang tercermin dari adanya peningkatan pajak daerah dan pendapatan yang 

lainnya. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. 

Bukti secara empiris yang dinyatakan oleh Kono (2011) Belanja modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak daerah.  

Implikasi dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi dalam tuntutan 

kemandirian suatu daerah, daerah harus mampu membiayai berbagai kebutuhan 

pemerintahan daerahnya dari potensi yang dimilikinya berupa mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan adalah dengan 

meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak 

daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri dan bersifat memaksa dalam pemungutannya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada. Kebijakan ini selain 

memberikan peluang ternyata juga memberikan tantangan untuk mengoptimalkan 

pajak daerah sebagai sumber pendanaan. Kemandirian yang dituntut tersebut 

adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk 
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penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung kembali dengan 

pemerintah pusat. Namun masalah timbul seiring dengan tuntutan ini, yaitu 

adanya kesenjangan fiskal antar daerah.  

Menurut Halim dan Theresia Damayanti (2007:17) hal ini terjadi karena 

sebelum otonomi daerah digulirkan system pemerintahan negara kita terlalu 

sentralistik, sehingga keuangan pemda sangat tergantung atas tranfer dana dari 

pemerintah pusat. Kondisi seperti ini mengakibatkan perbedaan kesiapan fiskal 

dari masing-masing daerah setelah kebijakan otonomi daerah digulirkan. 

Beruntung bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal cukup tinggi, tetapi 

bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah ini merupakan sebuah 

tantangan sekaligus tekanan. Hal tersebut lah mengakibatkan terjadinya tekanan 

keuangan (fiscal stress) yang cukup tinggi diberbagai daerah. Tekanan keuangan 

(fiscal stress) berakibat pada tidak stabilnya kesiapan pemerintah kabupaten/kota 

terutama pada segi keuangannya dalam menghadapi otonomi daerah. Tekanan 

keuangan (fiscal stress) adalah Ketidakmampuan  daerah dalam memenuhi 

anggaran penerimaan dan pengeluaran (Halim, 2001). 

Fiscal stress yang terjadi di suatu daerah berpengaruh terhadap anggaran 

pemerintah daerah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan. Ketika 

terjadi fiscal stress pemerintah daerah cenderung meningkatkan potensi 

penerimaannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) guna meningkatkan pembiayaan daerahnya (Halim, 2001). 

Pada saat fiscal strees tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi 

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu 
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upaya pajak atau tax effort menjadi indikator adanya fiscal stress di suatu daerah 

(Setyawan dan Priyo Hadi Adi, 2008) . Tax effort menunjukkan upaya pemerintah 

untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan 

potensi yang dimiliki. Setyawan dan Priyo Hadi Adi (2008)  memberikan bukti 

empiris bahwa fiscal stress mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 
 

 

 

 

 

        
 

Gambar 2.1 
Paradigma Penelitian 

 

2.4     Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah  : 

1. Secara Parsial 

Ho1 :  Pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Barat. 

Pertumbuhan  
Belanja Modal  

(X1) 
Fiscal stress  

(X2) 
 

Pertumbuhan  
Pajak Daerah 

(Y) 
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Ha1   :  Pertumbuhan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat. 

Ho2   :  Fiscal stress tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Barat. 

Ha2   : Fiscal stress berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

pertumbuhan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Barat. 

2. Secara Simultan (bersama-sama) 

Ho3   :  Pertumbuhan belanja modal dan fiscal stress tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 

Ha3   : Pertumbuhan belanja modal dan fiscal stress berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan pajak daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 


