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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke dalam desentralisasi 

mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejalan 

dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang direvisi menjadi Undang-

undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 

tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang 

telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah 

dan Pemerintah Pusat. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, merupakan pijakan 

hukum atas implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan ditetapkannya 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka akan terjadi perluasan wewenang 

pemerintah daerah. Sedangkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 akan tercipta 

peningkatan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah 
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diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong 

efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal 

melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud 

(Khusaini, 2006). Secara ringkas kewenangan dan hubungan keuangan pusat dan 

daerah dapat dilihat pada gambar 1.1  berikut : 

Gambar 1.1 
Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 

di Era Desentralisasi 
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Inti dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah demokratisasi dan 

pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi 

maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana 

daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, 

kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud 

dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan 

bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan 

aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah secara bertahap akan 

berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat. 

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah 

memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, 

peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. 

Model Ilusi Fiskal (fiscal illusion model) pertama kali dikemukakan oleh 

ekonom Italia bernama Amilcare Puviani (1903) yang menggambarkan ilusi fiskal 

terjadi saat pembuat keputusan yang memiliki kewenangan dalam suatu institusi 

menciptakan ilusi dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu 

mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Maksud dari 

penjelasan di atas dalam konteks penelitian ini adalah pemerintah daerah 

melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat 

untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak atau 

retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana 

dalam jumlah yang lebih besar. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait 
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dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi 

fiskal (Adi, 2009). 

Oates (1979) menyatakan bahwa pada fenomena ilusi fiskal adanya  

transfer dari pemerintah pusat akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan 

barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami 

penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. 

Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan 

barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi 

masyarakat. Ini berarti ilusi fiskal merupakan akibat dari ketidaktahuan 

masyarakat akan anggaran pemerintah daerah. Ilusi fiskal diartikan sebagai 

kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai pembiayaan maupun alokasi 

anggaran dan keputusan mengenai kedua hal tersebut dihasilkan justru dari 

kesalahan persepsi semacam ini. 

Logan (1986) berpendapat kesalahan persepsi tersebut dapat berlanjut 

dalam bahkan jangka panjang. Lebih lanjut, birokrat pemerintah daerah dan 

masyarakat memandang bahwa kemudahan transfer yang diterima pada saat yang 

sedang berjalan tetap memiliki nilai sekarang (present value) yang lebih tinggi 

daripada jumlah transfer yang diterima pada waktu-waktu yang akan datang 

meskipun dengan nilai sekarang yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungibilitas 

transfer tersebut akan memberikan pengaruh konsumsi yang jauh lebih besar. Hal 

ini memberikan implikasi lebih lanjut bahwa masyarakat akan menggunakan 

aspek fungibilitas transfer ini untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya. 
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Ilusi fiskal terjadi jika masyarakat umum termasuk kalangan DPR melihat 

bahwa APBN dapat terpenuhi walaupun hasil penerimaan pajak dan penerimaan 

pemerintah lainnya turun. Ini dapat mendorong masyarakat untuk terus menaikkan 

tuntutan penyediaan barang dan pelayanan publik. Warga masyarakat merasa 

adalah hak mereka untuk memperoleh pelayanan publik, tetapi tidak menyadari 

biaya pengadaannya berasal dari utang pemerintah yang harus ditanggung pada 

masa kemudian atau lebih parah oleh generasi mendatang.  

Efektivitas penyediaan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh struktur 

insentif dan akuntabilitas. Di negara-negara dengan sistem desentralisasi yang 

matang, pelayanan publik merupakan aspek pemerintahan yang dapat mengangkat 

atau menjatuhkan suatu pemerintahan. Hal ini karena dukungan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah 

tersebut. Pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan dengan mengalokasikan 

sumber daya keuangan yang memadai untuk kepentingan masyarakat (khususnya 

untuk pelayanan publik). Masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban 

pemerintah daerah atas pelayanan publik, dan ada konsekuensi nyata bagi 

pemerintah daerah yang lalai menyediakannya. Dengan demikian, pemerintah 

daerah memiliki insentif yang kuat untuk menjaga akuntabilitasnya terhadap 

masyarakat. 

Di banyak negara berkembang, desentralisasi masih banyak dipengaruhi 

oleh hal-hal selain kinerja pemerintah daerah. Pengawasan pemerintah oleh 

masyarakat juga relatif lemah. Masyarakat pada umumnya memiliki persepsi 

bahwa penyediaan pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah pusat, dan 
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tidak mengetahui apa yang dapat dan harus disediakan oleh pemerintah 

daerahnya. Hal ini menyebabkan makin rendahnya insentif pemerintah daerah 

untuk menyediakan pelayanan publik yang baik. Situasi ini dapat makin serius 

apabila pemerintah pusat selalu campur tangan dalam penyediaan pelayanan 

publik, karena menguatkan persepsi masyarakat tersebut dan akhirnya 

menyebabkan makin rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah kepada 

masyarakatnya.  

Desentralisasi yang didanai oleh pemerintah pusat cenderung menciptakan 

kesan bahwa dana yang diterima adalah “uang orang lain”, sehingga efisiensi dan 

efektivitas penggunaan dana tidak menjadi pertimbangan utama. Berbeda halnya 

apabila dana tersebut dihasilkan sendiri dari sumber daya daerah (misalnya 

melalui pajak dan retribusi daerah), dalam hal ini pemerintah daerah cenderung 

akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya karena dana tersebut adalah “uang 

sendiri”. Pengertian yang keliru ini merupakan suatu ilusi fiskal dana 

desentralisasi yang diterima dari pemerintah pusat menimbulkan ilusi seolah-olah 

belanja di daerah dibiayai bukan oleh masyarakat setempat. 

Karena inilah maka pendapatan daerah idealnya sebanyak mungkin 

dihasilkan dari sumber daya dan usaha sendiri. Ilusi fiskal dapat memperlemah 

insentif pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitasnya, khususnya dalam hal 

pengelolaan anggaran. Alokasi anggaran merupakan salah satu cara untuk 

mengkomunikasikan akuntabilitas. Alokasi anggaran yang menitikberatkan pada 

pelayanan publik memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.  
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Banyak masyarakat di daerah yang belum memahami bahwa tanggung 

jawab penyediaan pelayanan publik berada pada pemerintah daerah. Kurangnya 

fasilitas pendidikan dan kesehatan, misalnya, seringkali dipersepsikan oleh 

masyarakat setempat sebagai ‘kegagalan’ pemerintah pusat dalam menyediakan 

pelayanan publik. Masyarakat tidak memahami bahwa pelayanan tersebut 

seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah.  

Peranan pemerintah pusat dalam menyediakan pelayanan publik di daerah 

yang disebutkan di atas juga tidak terlepas dari ambiguitas pembagian fungsi dan 

tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun telah 

diatur dalam peraturan pemerintah, pembagian tersebut masih sering 

menimbulkan perdebatan dalam pelaksanaannya karena batasan-batasan yang 

tidak jelas. Atau sebenarnya batasan-batasannya telah jelas, namun 

kementerian/lembaga teknis terkait karena beberapa pertimbangan menganggap 

kegiatan kurang efektif apabila diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga 

masih memegang peranan utama dalam pelaksanaan kegiatan dan pendanaannya.  

Hal ini bukan saja menimbulkan masalah dalam pelaporan keuangan, tapi 

juga bertabrakan dengan prinsip desentralisasi, dimana pengadaan pelayanan 

publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Efek akhirnya adalah 

semakin lemahnya insentif pemerintah daerah untuk melakukan menyediakan 

pelayanan publik, dan makin kuatnya insentif pemerintah pusat untuk 

menyediakannya. Hal ini merupakan suatu keadaan yang bertentangan dengan 

hakekat desentralisasi itu sendiri. 
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Halim (2007) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu 

melaksanakan otonomi dan desetralisasi, yaitu: 

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus mampu mengelola 

keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana 

penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan 

belanja daerahnya. 

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar 

pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar 

sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.  

Pandangan Halim (2007) tidak sesuai dengan fenomena yang terjadi,  

pendanaan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemberian dana perimbangan 

yang ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal  dan horizontal  

sekaligus untuk membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunan 

daerah, justru dimanfaatkan oleh daerah, dan membawa efek domino 

ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Fenomena di atas hampir terjadi diseluruh 

pemerintahan, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota  di Indonesia. 

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut 

Jenis Pendapatan Tahun  2011 s.d 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1 
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut 

Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah), Tahun 2011-2013 

Jenis Pendapatan 2011 2012 2013 
 
1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Pajak Daerah 
b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Perusahaan Milik 

Daerah & Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang 
Sah 

 
2. Dana Perimbangan 

a. Bagi Hasil Pajak 
b. Bagi Hasil Bukan 

Pajak/SDM 
c. Dana Alokasi Umum 
d. Dana Alokasi Khusus 
 

3. Lain-lain Pendapatan 
yang Sah 

 

 
        73.620 
        62.759 
          1.409 
          2.524 
 
 
          6.926 
 
        52.780 
        16.448 
        12.509 
        22.553 
          1.270 
 
        13.601 

 
       86.542 
       72.997 
         2.646 
         2.642 
 
 
         8.257 
 
       61.998 
       21.315 
       11.969 
       27.382 
         1.333 
 
       37.470 
 

 
    101.596 
      86.980 
        1.268 
        2.838 
 
 
      10.511 
 
      64.834 
      17.781 
      14.300 
      30.978 
        1.775 
 
      39.350 
 

Jumlah/Total       140.001      186.010      205.780 

    Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2015 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah 

provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus 

mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 140,00 triliun rupiah pada tahun 

2011; 186,01 triliun rupiah pada tahun 2012; dan menjadi 205,78 triliun rupiah 

pada tahun 2013 atau mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 32,86 

persen dan 10,63 persen. Peningkatan target pertumbuhan ini disebabkan oleh 

meningkatnya pendapatan asli daerah terutama komponen retribusi daerah serta 

komponen dana perimbangan berupa bagi hasil pajak. Selama periode tahun 2011- 

2013, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 73,62 triliun rupiah pada tahun 

2011 menjadi 86,54 triliun rupiah pada tahun 2012 dan 101,60 triliun rupiah pada 



10 

 

tahun 2013. Pajak daerah merupakan komponen yang mempunyai kontribusi 

paling besar terhadap PAD. Komponen lain-lain PAD yang sah berada pada 

peringkat kedua, kemudian diikuti oleh pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan retribusi daerah. 

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan 

daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan 

bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin 

kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali”, dapat dikatakan 

bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah 

daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian 

“rendah”, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah 

dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang”, 

menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi 

daerah, sedangkan kategori “tinggi”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah 

mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. 

Tabel 1.2 
Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat  Kemandirian  

Tahun 2011 - 2013 
Kategori  Kemandirian 

 
2011 2012 2013 

 
Rendah Sekali  ( 0-25% ) 
 
Rendah ( > 25-50 % ) 
 
Sedang (> 50-75% ) 
 
Tinggi  ( > 75% ) 

 
7 
 

14 
 

9 
 

3 

 
9 
 

16 
 

8 
 

0 

 
8 
 

15 
 

10 
 

0 
Jumlah 33 33 33 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2015 
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Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 

2011 hingga 2013 masih berkisar antara 40 hingga 50 persen, sehingga secara 

rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut 

masih dikategorikan rendah. Pada tahun 2011 tingkat kemandirian provinsi di 

Indonesia sebesar 52,59 persen dimana sudah masuk dalam kategori sedang. Hal 

ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi semakin 

mandiri. Pada tahun 2012, kontribusi PAD mengalami penurunan menjadi 46,53 

persen, sedangkan pada tahun 2013 kontribusi PAD kembali mengalami kenaikan 

menjadi 49,37 persen. 

Secara umum realisasi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2011-2013 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 132,22 triliun rupiah pada 

tahun 2011 menjadi 179,45 triliun rupiah tahun 2012 dan 203,75 triliun rupiah 

pada tahun 2013. Pada tahun 2014 belanja daerah dianggarkan sebesar 257,01 

triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 26,14 persen dibanding tahun 

2013. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis 

belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja 

langsung. Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 

2011-2013 secara umum terjadi surplus. 
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Tabel 1.3 
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia  
Menurut Jenis Belanja (Miliar Rupiah) Tahun 2011-2013 

 

Jenis Belanja 2011 2012 2013 
 
A. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Bunga 
3. Belanja Subsidi 
4. Belanja Hibah 
5. Belanja Bantuan Sosial 
6. Belanja Bagi Hasil 
7. Belanja Bantuan Keuangan 
8. Pengeluaran Tidak Terduga 

 
B. Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

 
       66.590 
       24.836 
              15 
              40 
         7.369 
         4.008 
       17.301 
       12.842 
            191 
 
        65.627 
          5.638 
        33.657 
        26.333 

 
     101.469 
       27.209 
              26 
              27 
       33.609 
         1.402 
       20.956 
       18.004 
            236 
 
       77.977 
         6.637 
       41.370 
       29.970 
 

 
    109.748 
      28.593 
             36 
             26 
      35.964 
        2.267 
      22.612 
      20.048 
           202 
 
      94.001 
        7.874 
      49.557 
      36.569 
 

Jumlah Total       132.217      179.446     203.749 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2015 

Tabel 1.3 menunjukkan kontribusi dari struktur belanja secara keseluruhan, 

dimana pada tahun 2011-2013 belanja tidak langsung memberikan kontribusi 

yang lebih besar dari belanja langsung. Pada tahun 2011, komponen belanja tidak 

langsung yang memiliki kontribusi terbesar adalah belanja pegawai yaitu sebesar 

18,78 persen. Sedangkan untuk tahun 2012 hingga tahun 2013 belanja hibah 

menjadi komponen yang paling dominan peranannya dalam belanja tidak 

langsung dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,73 persen, 17,65 persen, 

dan 13,62 persen. Sementara itu, untuk belanja langsung, komponen yang 

mempunyai kontribusi yang besar adalah belanja barang dan jasa, serta belanja 

modal. Kontribusi keduanya sebesar 45,37 persen pada tahun 2011, 39,76 persen 

pada tahun 2012, dan 42,27 persen pada tahun 2013.  

Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana 

perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap 
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pendanaan pemerintah pusat. Menurut Fischer (1996) intergovernmental transfer 

yang disebut juga sebagai dana transfer pemerintah pusat ke daerah ini juga 

merupakan sumber penerimaan yang dominan bagi pemerintah daerah di banyak 

negara, seperti Amerika Serikat, negara-negara Afrika, Nigeria, dan Meksiko. 

Amerika sebagai negara maju memiliki persentase dana transfer mencapai 50 

persen dari total pendapatan negara federalnya dan 60 persen pada pemerintah 

daerah.  

Menurut Nagathan dan Sivagnanam (1999), di negara-negara lain 

persentase dana transfer atas pengeluaran pemerintah daerah adalah 85 persen di 

Afrika Selatan, 67-95 persen di Nigeria, dan 70-90 persen di Meksiko. Indonesia 

sendiri memiliki proporsi dana transfer sekitar 80 persen dari total pengeluaran. 

Nagathan dan Sivagnanam (1999), menjelaskan bahwa alokasi dana transfer di 

negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia pada umumnya lebih 

didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah, dan kurang 

memperhatikan kemampuan pengumpulan potensi keuangan lokal. Akibatnya dari 

tahun ke tahun pemerintah daerah akan selalu menuntut dana transfer yang kebih 

besar lagi dari pusat dan menyampingkan usaha eksplorasi basis keuangan lokal 

sebagai sumber pandapatan.  

Alderete (2004) menegaskan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan 

bantuan melalui transfer (dalam bentuk dana perimbangan) kepada daerah untuk 

meningkatkan belanja daerah. Muncul spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah 

daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris. Perilaku asimetris ini 

dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang berasal dari bantuan (grants) yang 



14 

 

memberikan keuntungan pada pemerintah daerah, sedangkan di lain pihak 

anggaran penerimaan asli daerah berkurang.  

Adi (2006) membuktikan adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh 

pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD. Besarnya proporsi DAU 

berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi besarnya proporsi PAD tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan 

bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai 

belanja daerah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2007) menunjukkan bahwa tingkat 

kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan. Pemerintah 

daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU daripada mengupayakan 

peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penelitian serupa dilakukan oleh 

Wuriasih (2013) yang menunjukkan adanya kecenderungan yang sama dalam 

komposisi APBD, dimana penerimaan terbesar berasal dari DAU. Penerimaan 

daerah yang berasal dari DAU menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari 

tahun ke tahun, sedangkan penerimaan yang berasal dari PAD berfluktuasi dari 

tahun ke tahun, bahkan cenderung menurun. Pemerintah daerah cenderung 

memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat dan 

menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD. 

Fenomena semacam ini oleh Dollery dan Worthington (1995) 

diindikasikan sebagai ilusi fiskal (fiscal illusion). Logikanya, setiap penerimaan 

pemerintah harus berdampak terhadap besaran pengeluaran dan pada gilirannya 
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semakin besar pengeluaran pemerintah maka pemerintah seharusnya mendapat 

manfaat dengan meningkatnya penerimaan pemerintah di masa mendatang. 

Artinya terdapat hubungan yang simetris antara sisi penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah.  Apabila kenyataan yang terjadi sebaliknya (terjadi hubungan yang 

asimetris) maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal.  

Kecenderungan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hibah pemerintah 

pusat secara asimetris, memberikan dampak negatif terhadap upaya peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD). Ilusi fiskal menunjukkan adanya indikasi 

pemborosan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan dana transfer 

dari pemerintah pusat. Jika terdapat perilaku yang bersifat asimetris seperti ini 

maka tujuan efisiensi dalam penggunaan dana tidak berhasil dicapai. 

Berdasarkan paparan diatas dan melihat beberapa temuan penelitian 

sebelumnya yang terfokus di daerah kabupaten/kota, peneliti tertarik untuk 

melengkapi penelitian tersebut dengan melakukan penelitian mengenai “Analisis 

Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah di Provinsi se-

Indonesia.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

-  Apakah terdapat ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi 

di Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

- Untuk menguji dan menganalisis apakah dalam pelaksanaan otonomi daerah 

terdapat ilusi fiskal yang muncul dalam kinerja anggaran pemerintah daerah 

provinsi di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini adalah: 

 Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau dinas-dinas yang 

terkait untuk lebih menyikapi hubungan keuangan pemerintah pusat dan 

daerah terutama dari aspek pemberian dana transfer dan kemandirian daerah. 

 Diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perilaku pemerintah 

daerah terhadap kebijakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah di tingkat Provinsi se-Indonesia sehingga dapat dijadikan masukan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

 Menjadi dasar dan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan  

       Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang penulis uraikan dalam 

pembuatan tesis ini. Kemudian diikuti dengan uraian pokok permasalahan, tujuan 
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 penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai teori – teori yang 

menjadi landasan dalam penelitian ini dan catatan mengenai penelitian- penelitian 

terdahulu, penurunan hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

metode pengumpulan data, jenis data, variabel penelitian, dan teknis analisis data. 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil analis yang diperoleh dari langkah-langkah analisis 

data yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian.  

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, implikasi 

penelitian dan saran yang ditujukan untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

 

 




