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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.   Landasan Teoritis  

2.1.1 Teori Otonomi Daerah 

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu outus yang berarti sendiri dan 

nomos yang berarti undang-undang. Hakekat otonomi daerah adalah adanya 

kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah 

termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan. Mardiasmo (2002) memberikan 

pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan 

instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk 

meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi. Pemerintah daerah 

diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah 

pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan 

kemampuan pengelolaan daerah dan diharapkan semakin meningkatkan pelayanan 

publik. 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 

ayat 5. “ 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”. Dari 

pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan 

kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-

undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan 

kemampuan yang dimiliki oleh daerah (Halim, 2007). 
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2.1.2 Desentralisasi Fiskal  

Menurut Halim (2007), desentralisasi fiskal sesuai UU No.33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diartikan sebagai 

pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang 

sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya 

diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan 

sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan 

daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan 

meningkatkan investasi yang produktif (capital investment) di daerahnya. 

Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap 

pendapatan (revenue) dan / atau pembelanjaan (expenditure) ke tingkat 

pemerintahan yang lebih rendah.  

Menurut Bahl (1999) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan 

pemerintah daerah dalam memungut pajak (taxing power). Secara teori adanya 

kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana 

pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat 

berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur 

dan membiayai berbagai pengeluaran publik.  

 

2.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2007), kebijakan pengelolaaan keuangan daerah 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman 

pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 
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2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan 

keuangan daerah antara lain sebagai berikut : 

a. Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa 

berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien 

dan efektif dalam meningkatkan produktivitas. 

b. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan 

pembangunan. 

c. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara 

berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan 

sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas. 

 

2.1.4    Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Menurut Manan (1994), untuk mengetahui hubungan antara Pusat dan 

Daerah, maka salah satu dimensi yang menjadi pokok pembicaraan adalah 

hubungan keuangan. Pasal 23 ayat 4 UUD 1945 menjelaskan bahwa, hal 

keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Sementara itu, 

ketentuan Pasal 23 ayat 25 menyebutkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab 

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang 
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peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu  

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.  

Setelah perubahan UUD 1945  istilah hubungan keuangan dijumpai dalam 

Pasal 18A ayat 2. Tertuang didalamnya bahwa hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diaturdan dilaksanakan secara adil dan 

selaras berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut Manan (1994) menegaskan 

bahwa esensi dari perimbangan keuangan tersebut adalah upaya memperbesar 

pandapatan asli daerah sehingga penerimaan keuangan daerah dapat terisi lebih 

banyak.  

 

2.1.5  Perilaku Pemerintah Daerah Atas Transfer Pemerintah Pusat 

Respon tiap-tiap pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan 

oleh pemerintah pusat berbeda-beda. Tidak semua daerah memiliki kesiapan 

dalam menerima dana transfer tersebut. Dampaknya adalah terjadi perilaku yang 

tidak simetris sebagai respon terhadap dana transfer yang diberikan. 

Alderete (2004) menguraikan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan 

bantuan transfer kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan 

belanja daerah, terdapat indikasi respon yang asimetris terhadap bantuan tersebut. 

Adi (2008) menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap 

besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau 

kota. Pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana 

itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah. 
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Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti 

dengan pertumbuhan belanja yang lebih tinggi. Hal ini dapat menunjukkan adanya 

indikasi bahwa peningkatan belanja yang tinggi tersebut dikarenakan inefisiensi 

belanja pemerintah, terutama belanja operasional. Selain itu pada saat transfer 

dana dari pemerintah pusat menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja 

daerah yang melebihi penurunan PAD.  

Kecenderungan ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat masih tinggi, sehingga dalam jangka panjang 

ketergantungan ini seharusnya dikurangi, karena akan berdampak negatif pada 

kemandirian daerah. Lebih lanjut Kuncoro (2007) menjelaskan bahwa saat 

masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan 

penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini 

menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang publik namun 

tidak menjadi substitut pajak daerah. Kondisi inilah yang dalam berbagai literatur 

disebut dengan ilusi fiskal. 

 

2.1.6  Fenomena Ilusi Fiskal 

Menurut khasanah ekonomi, telaah mengenai flypaper effect dapat 

dikelompokkan menjadi 2 aliran pemikiran. Aliran pemikiran tersebut adalah 

model birokratik (bureaucratic model) dan ilusi fiskal (fiscal illusion model). 

Model birokratik menelaah flypaper effect dari sudut pandang dari birokrat, 

sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang 
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masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran 

pemerintah daerahnya (Kuncoro, 2007).   

Teori Ilusi Fiskal 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. Menurut Adi (2009), maksud dari 

penjelasan di atas 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 dengan penerimaan maupun pengeluaran 

maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal.  

Schawallie (1989) menjelaskan bahwa 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. Turnbull (1998) 

menawarkan penjelasan lain mengenai keberlanjutan kesalahan persepsi tersebut. 

Menurut Turnbull (1998), ketidakpastian tingkat harga barang publik akan 

menciptakan risiko. Risiko ini dalam jangka panjang akan memicu pengeluaran 

yang berlebih. 
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Fillimon, Romer, dan Rosenthal (1982) mengembangkan hipotesis ilusi 

fiskal dalam konteks ketidaktahuan masyarakat akan jumlah transfer yang 

diterima. Dalam kasus ini, pemerintah daerah menyembunyikan jumlah transfer 

yang diterima dari pusat dan kemudian membelanjakannya pada level puncak. 

Akibatnya, masyarakat memandang telah terjadi kenaikan pengeluaran 

pemerintah daerah dengan kenaikan yang lebih tinggi daripada kenaikan kuantitas 

yang diminta sebagai cerminan dari kenaikan pendapatannya. 

Kalb (2010) menyatakan bahwa ilusi fiskal ialah situasi di mana untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah federal diharapkan dapat menjadi stimulus 

pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah lokal  dapat meningkatkan 

penerimaannya melalui pajak, namun hal ini tidak terjadi. Alexander Kalb dalam 

penelitiannya menggunakan model ilusi fiskal untuk menganalisis dampak 

transfer hibah terhadap efisiensi biaya pada pemerintahan lokal. Kalb (2010) 

membatasi lingkup penelitiannya di sejumlah pemerintah kota di Baden-

Wuerttemberg, salah satu negara bagian yang terletak di sebelah selatan Jerman, 

dengan ibukotanya Stuttgart. 

Kalb (2010) menggambarkan beberapa temuan, di antaranya ialah: 

pertama, menggunakan pendekatan translog dan Cobb-Douglas hasilnya 

menunjukkan transfer hibah berpengaruh negatif terhadap efisiensi biaya 

pemerintah lokal dengan kapasitas fiskal yang berbeda. Hasil ini mendukung 

pernyataan Fillimon, Romer, dan Rosenthal (1982) tentang transfer hibah 

memiliki efek sebagai insentif negatif. Temuan kedua yaitu untuk mengurangi 

tingkat inefisiensi atau menghilangkan ilusi fiskal, pemerintah federal seharusnya 
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memberikan otonomi lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan 

penerimaan mereka sehingga ilusi fiskal yang berasal dari transfer hibah akan 

berkurang. Ketiga, skema perimbangan fiskal perlu didesain sedemikian rupa 

sehingga technical inefficiency dapat diminimalkan. 

Menurut Kalb (2010), hasil penelitian di Jerman ditemukan kecenderungan 

terjadinya ilusi fiskal dan fly paper effect. Salah satu indikasinya ialah, pertama, 

pemekaran wilayah justru tidak menciptakan daerah-daerah pertumbuhan baru, 

namun justru memberikan tekanan fiskal. Kedua, transfer hibah dan celah fiskal 

lebih banyak dihabiskan untuk pendapatan pegawai pemerintahan.  

Jensen dan Vestergaard (1999) mendefinisikan ilusi fiskal sebagai situasi 

di mana pembuat keputusan publik yaitu Uni Eropa hanya memasukkan bagian 

dari biaya yang dikeluarkan oleh konstituen. Ilusi fiskal berarti bahwa Uni Eropa 

tidak penuh memperhitungkan biaya pajak dari Negara Anggota ketika 

memaksimalkan manfaat pajak. Sifat yang rumit dari sistem pajak di Uni Eropa 

menyebabkan ilusi fiskal dan mengakibatkan pengeluaran publik yang lebih besar 

daripada sistem yang ideal di pemerintahan. 

Guziejewska (2015) menyatakan bahwa konsep ilusi dalam arti luas 

adalah keyakinan palsu (tentang sesuatu yang tidak hadir dalam realitas) atau 

salah dalam menginterpretasi sesuatu keadaan dan terdistorsi. Ilusi fiskal dalam 

teori ekonomi secara tradisional dikaitkan dengan kebijakan pajak yang telah 

lama muncul secara implisit dalam konteks desentralisasi. Pemerintah daerah di 

banyak negara dalam praktiknya untuk memenuhi kebutuhan publik masih sangat 

mengandalkan transfer yang berasal dari pemerintah pusat untuk memenuhi 
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pengeluaran belanja publik. Hal ini menciptakan ilusi fiskal yaitu dimana 

masyarakat membayar pajak dan mengharapkan mendapatkan kontraprestasi tidak 

langsung yang sepadan, akan tetapi pemerintah daerah tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan publik cenderung merespon lebih besar dari transfer tidak bersyarat 

yang diberikan pemerintah pusat bukan dari pendapatan daerahnya sendiri 

sehingga yang terjadi adalah peningkatan belanja daerah menjadi tidak sepadan 

dengan pendapatan daerah.  

Gerard (2015) berpendapat bahwa ilusi fiskal dapat didefinisikan sebagai 

suatu situasi, di mana agen tidak menyadari nilai sebenarnya dari kebijakan fiskal. 

Pada dasarnya, defisit fiskal dianggap sebagai perbedaan antara pengeluaran 

dengan penerimaan saat ini ditambah modal. Ketika sektor publik menghabiskan 

lebih dari yang diterima dari sektor pajak dan pendapatan lainnya pada tahun 

tertentu, ia memiliki defisit anggaran yang umumnya berhubungan dengan defisit 

fiskal. Ketika pemerintah menjalankan kesenjangan negatif yaitu membiayai 

belanja publik ketika penerimaan pajak dan penerimaan lainnya tidak berimbang 

dengan belanja maka akan berakibat utang terus meningkat. Peningkatan utang 

keseluruhan, baik valuta maupun rupiah  disebabkan oleh penurunan penerimaan 

negara dalam bentuk pajak dan penerimaan lainnya yang didominasi pajak 

penghasilan. Masalah ini menyentuh salah satu persoalan pelik dalam ilmu 

keuangan negara, yakni apa yang disebut sebagai ilusi fiskal.  

Menurut teori Peacock dan wiseman (1998) menjelaskan bahwa 

Pemerintah Daerah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan 

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai 
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pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan 

Wiseman tersebut menjelaskan bahwa secara ideal hal tersebut menyebabkan 

pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah 

dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga 

semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya 

Pendapatan Domestik Bruto setiap masyarakat menyebabkan Pendapatan Asli 

Daerah semakin besar sehingga secara sepadan akan menyebabkan pengeluaran 

Pemerintah Daerah menjadi semakin besar pula. Hal tersebut ternyata tidak selalu 

ideal dan seolah menyimpang dari konteks rill.  

Menurut Haryono (2007)  Teori  Individual Choice menyatakan bahwa, 

” dollar-to-dollar, a matching grants will induce a greater expansion in spending 

on the public good will than will a lump-sum, unconditional grant” . Teori 

tersebut menjelaskan bahwa setiap transfer yang bersifat sepadan dengan 

peningkatan penerimaan masyarakat akan mengakibatkan peningkatan yang lebih 

besar dalam pemenuhan barang atau kebutuhan publik untuk masyarakat sehingga 

kecenderungan untuk lebih merespon dari Dana Alokasi Umum yang bersifat 

transfer tidak bersyarat tidak dapat dihindari. Hal tersebut bertujuan untuk 

menutupi pemborosan pengeluaran yang tidak sepadan dengan peningkatan 

pendapatan masyarakat yang sebagian peningkatan pendapatan tersebut disetor ke 

kas negara dan daerah sebagai pajak atau pendapatan asli daerahnya. Realita dari 

fenomena tersebut mempunyai konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah 

khususnya di Indonesia yaitu Pemerintah Daerah menjadi kurang termotivasi 

dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya. Ilusi fiskal secara 
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sederhana diidentifikasi dari peningkatan PAD yang tidak seimbang dengan 

peningkatan dana perimbangan terhadap belanja daerah, sehingga belanja daerah 

didominasi oleh dana perimbangan. 

 

2.1.7   Deteksi Ilusi Fiskal 

Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua 

diantaranya adalah melalui pengukuran pendapatan (revenue enhancement) 

(Bergstrom dan Goodman, 1973; Dollery dan Worthington, 1999) dan melalui 

manipulasi belanja (expenditure manipulation). 

Dollery dan Worthington (1999) menjelaskan bahwa ilusi fiskal melalui 

pengukuran pendapatan dapat dilihat dari belanja daerah. Belanja merupakan 

variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantuing pada sumber-sumber 

pembiayaan daerah. Peningkatan besarnya sumber penerimaan mempunyai 

hubungan yang positif terhadap belanja daerah, apabila yang terjadi sebaliknya 

maka daerah tersebut terdapat ilusi fiskal (Dollery dan Worthington, 1999). 

Ilusi fiskal pada manipulasi belanja dapat dilihat dengan menggunakan 

komponen anggaran terhadap penerimaan. Peningkatan penerimaan daerah yang 

tinggi dari penerimaan DAU yang besar yang digunakan untuk membiayai 

kebutuhan belanja daerah yang juga semakin tinggi tidak diimbangi dengan 

peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan. Jika keadaan demikian maka 

telah terjadi ilusi fiskal. 
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a. Deteksi Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan (Revenue 

Enchancement) 

Menurut Dollery dan Worthington (1996), pengukuran ilusi fiskal 

dengan pengukuran pendapatan mengasumsikan bahwa komponen penerimaan 

mempunyai hubungan positif dengan belanja. Terdapat indikasi adanya 

keuntungan yang didapat pemerintah daerah dengan melakukan ilusi fiskal 

melalui peningkatan belanja dan penurunan pendapatan pajak. Dengan 

melakukan ilusi fiskal tersebut, pemerintah daerah akan mendapatkan bantuan 

dari pemerintah pusat yang lebih besar.  

Menurut Adi (2009), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi 

dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarannya 

akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang 

berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. 

Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-

variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal. 

Lebih jauh Adi (2009) menjelaskan, untuk melihat adanya indikasi ilusi 

fiskal dalam anggaran belanja dan untuk mengetahui seberapa besar 

kemungkinan terjadinya ilusi fiskal, dapat dilakukan dengan menganalisis 

pertumbuhan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan realisasi PAD. 

Pemerintah pusat dapat mengetahui seberapa efektif dana bantuan yang 

diberikan untuk meningkatkan PAD, dibandingkan dengan belanja daerah. 

Penelitian Holtz-Eakin et al. (1985) menunjukkan adanya keterkaitan yang 

sangat erat antara transfer pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. 
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Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek lebih ditentukan 

oleh transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Idealnya semua komponen 

penerimaan daerah mempunyai korelasi yang positif terhadap besarnya belanja 

daerah. Peningkatan belanja daerah diharapkan memprioritaskan aspek 

pelayanan publik, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan (peningkatan 

pertumbuhan ekonomi) dan pada gilirannya terjadi peningkatan kontribusi 

pajak maupun retribusi dari masyarakat  

 

b. Deteksi Ilusi Fiskal dengan Manipulasi Belanja (Expenditure 

Manipulation) 

Deteksi ilusi fiskal dengan pengukuran manipulasi belanja, dilakukan 

dengan melihat peran/kontribusi masing-masing komponen penerimaan 

terhadap peningkatan anggaran. Komponen belanja dimanipulasi (dihilangkan), 

sehingga diasumsikan sama dengan besarnya penerimaan daerah. Semakin 

besar penerimaan daerah maka besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

seharusnya juga menjadi semakin besar. Ilusi fiskal dapat muncul akibat 

adanya kepentingan pemerintah daerah untuk meningkatkan bantuan dari 

pemerintah pusat dengan cara meningkatkan anggaran belanjanya. Tetapi, 

pemerintah tidak mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki 

daerahnya. Dalam era otonomi seharusnya terjadi peningkatan kemandirian 

daerah dengan meingkatknya potensi pendapatan asli daerah, kenyataan 

menunjukkan justru terjadi penurunan pendapatan asli daerah (Adi, 2009). 
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Kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemalasan fiskal 

daerah. Ini dikarenakan daerah akan mendapatkan DAU yang lebih kecil jika 

kinerja fiskal daerah meningkat. Daerah akan lebih memilih mengupayakan 

DAU yang lebih besar daripada bekerja keras agar meningkatkan pendapatan 

asli daerah yang signifikan (Nanga, 2005). Menurut Dollery dan Worthington 

(1996) ilusi fiskal digambarkan dalam sebuah diagram. Model tersebut 

menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyusun anggaran pajak lebih rendah 

daripada realisasi penerimaan pajak yang dapat diperoleh. Sehingga dapat 

terjadi ilusi fiskal dimana pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi 

Umum untuk memenuhi kebutuhan belanja yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan daerah. Hal ini akan menyebabkan adanya kelebihan pajak dari 

yang dianggarkan oleh pemerintah daerah (kesalahan penafsiran penerimaan 

pajak) dan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang lebih 

besar dibutuhkan pemerintah daerah. 

 

2.1.8 Hubungan PDRB dengan Belanja Daerah 

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik regional 

bruto adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau 

penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk 

peningkatan yang berkelanjutan pada Produk Domestik Regional Daerah / PDRB 

(Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin dan Liu  (2000), 

menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi 



32 

 

 

pertumbuhan ekonomi daerah yang membuktikan adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini 

mendukung sintesa yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar 

akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi 

(Oates,1995). Hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara 

lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. 

Secara teori, semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh daerah. Dengan 

semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja 

oleh pemerintah pusat akan lebih besar. Hal ini berdampak pada meningkatkan 

berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik. 

(Mardiasmo, 2002). 

 

2.1.9 Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Daerah 

Menurut Mardiasmo (2002), pajak merupakan iuran yang dapat 

dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak 

langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu 

sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk 

mengatur (fungsi regulator). Pajak Daerah merupakan bagian dari Pendapatan 

Asli Daerah yang terbesar, sehingga semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi 

pula Belanja Daerah yang dikeluarkan. Pajak daerah dan belanja daerah memiliki 

hubungan positif. Jika pajak naik, maka belanja daerah juga akan naik, sebaliknya 

jika pajak turun maka belanja daerah akan menurun. 
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2.1.10 Hubungan Retribusi Daerah dengan Belanja Daerah 

Retrribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau  

pemberian perijinan tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan. Karakteristik retribusi daerah dan pajak daerah 

sebagai sumber penerimaan daerah hampir sama. Berdasarkan pada teori Peacock 

dan Wiseman, maka dapat dilihat hubungan antara jumlah retribusi daerah dengan 

pengeluaran. Retribusi daerah dan belanja daerah memiliki hubungan positif. Jika 

retribusi daerah naik, maka belanja daerah juga akan naik, sebaliknya jika pajak 

turun maka belanja daerah akan menurun (Mardiasmo, 2002). 

 

2.1.11 Hubungan Jumlah penduduk dengan Belanja Daerah 

Jumlah penduduk mempengaruhi belanja daerah karena jumlah penduduk 

yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang 

sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban 

pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun 

keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. 

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah 

rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut 

pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan 

penduduk yang bekerja secara efektif.  Jumlah penduduk yang semakin besar 

maka semakin tinggi pula Belanja Daerah yang dikeluarkan (Halim, 2007). 
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2.1.12 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan Asli Daerah 

Tujuan dari pemberian dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi 

Umum (DAU) adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan 

menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri 

(Maimunah, 2006). Logan (1986) menjelaskan tujuan pemberian bantuan transfer 

untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dalam periode mendatang dapat 

mengurangi transfer. Hal ini berarti pemberian transfer seyogyanya mampu 

mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelanjaan daerah. 

Kondisi ini selanjutnya dapat berdampak pada peningkatan kemandirian daerah 

(dalam konteks negara Indonesia, transfer dapat diidentikkan dengan DAU dan 

kemandirian daerah ditunjukkan dengan PAD). 

 

2.1.13 Hubungan Penerimaan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah untuk   

pembiayaan pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah 

menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di 

samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah maka akan 

semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Hubungan penerimaan daerah dengan PAD memiliki hubungan yan positif yaitu 

apabila penerimaan daerah meningkat maka PAD seharusnya juga mengalami 

peningkatan (Halim,2007). 
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2.1.14 Hubungan Tingkat Penggangguran Dengan Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Halim (2007), tingkat pengangguran dapat memberikan 

gambaran sesungguhnya mengenai kesehatan ekonomi suatu daerah. Tingkat 

pengangguran merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis 

sehat atau tidaknya perekonomian suatu daerah. Rendahnya tingkat pengangguran 

menunjukkan semakin sehatnya perekonomian suatu daerah. Hal ini akan 

berdampak pada besarnya peluang untuk berinvestasi. Sedangkan tingginya 

tingkat pengangguran akan diterjemahkan sebagai kemunduran kesehatan 

perekonomian daerah. Tingkat penggangguran yang rendah berhubungan negatif 

dengan PAD sehingga PAD menjadi meningkat.  

 

 2.2 Deskripsi Objek Penelitian 

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-

daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah 

Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai 

pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan 

umum.  Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 
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Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan 

undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan 

dilaksanakan berdasarkan undang-undang. 

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan mulai 

dari tingkat provinsi hingga tingkat pemerintahan kabupaten/kota.  

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin 

marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang 

kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Sampai dengan Desember 

2013, Indonesia memiliki 34 provinsi, 413 kabupaten, 98 kota, 6.982 kecamatan, 

dan 80.714 desa. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 provinsi yang memperoleh 

status khusus, yaitu DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, DI Yogyakarta, 

Papua, dan Papua Barat. 
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2.3  Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 
 Penelitian Terdahulu 

 
 No. Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 
 
 

Brian Dollery dan 
Andrew Worthington 
(1999) 

Fiscal Illusion at 
the Local Level: 
An Empirical Test 
Using Australian 
Municipal Data 1 
 

E = aX + PF + u, di 
mana E adalah 
ukuran dari ukuran 
anggaran, X adalah 
vektor variabel 
penjelas dalam 
ketiadaan ilusi 
fiskal, F adalah 
vektor variabel 
dimaksudkan untuk 
mengukur ilusi 
fiskal, dan u adalah 
istilah error 

Menggunakan data tahun 1991 
dari 46 pemerintah daerah di 
Tasmania, hasil menunjukkan 
pengaruh signifikan bagi 
kompleksitas revenue-, ilusi utang, 
dan tingkat indirectness dari sistem 
penerimaan. 

2 Arief Rahman dan 
Diah Ayu 
Kusumadewi (2007) 

Flypaper Effect 
pada Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Tergadap Belanja 
Daerah pada 
Kabupaten.Kota di 
Indonesia. 

Penelitian ini 
menggunakan alat 
analisis yaitu regresi 
berganda (multiple 
regression). Model 
yang digunakan 
adalah: 
Y = α + β1X1 + 
β2X2 + e 

Hasil penelitian memberikan bukti 
adanya flypaper effect tidak 
hanya terjadi pada daerah dengan 
PAD rendah namun juga pada 
daerah dengan 
PAD tinggi. 

3 Priyo Hari Adi 
danLaras Wulan 
Ndadari (2008) 

Perilaku Asimetris 
Pemerintah Daerah 
terhadap Transfer 
Pemerintah Pusat 

1nEg t = 1n∂0 + 
1n∂1 (1/Pg’) / Yt + 
1n∂2 (Pr’/Pg’) t + 
1n∂3 (1/Pg’)t + 
1n∂4U + Vt 

Hasil penelitian memberikan bukti 
adanya perilaku asimetris 
pemerintah daerah dalam 
merespon transfer pemerintah 
pusat. Perhitungan dengan 
manipulasi belanja (Expenditure 
Manipulation) menunjukan bahwa 
rasio dari pendapatan nasional 
yang diberikan pemerinyah pusat 
bagi pemerintah daerah memiliki 
kolerasi yang positif dengan 
Anggaran PAD. 
 

4 Priyo Hari Adi dan 
Puspa Dewi Ekaristi 
(2009) 

Fenomena Ilusi 
Fiskal Dalam 
Kinerja Anggaran 
Pemerintah Daerah 

Pengujian dengan 2 
pendekatan :  
Pengukuran 
pendapatan : 
 In G = In a + In Y 
+ In Pr + In N + 1 
In D + 2 In V + 3 In 
H +1nL + u  
Manipulasi belanja 
1nEg t = 1n∂0 + 
1n∂1 (1/Pg’) / Yt + 
1n∂2 (Pr’/Pg’) t + 
1n∂3 (1/Pg’)t + 
1n∂4U + Vt  

Penelitian ini membuktikan adanya 
ilusi fiskal dalam APBD 
kabupaten/kota se-Jawa Tengah. 
Dari model pengukuran 
pendapatan terdeteksi ilusi fiskal 
dari adanya korelasi negative 
belanja daerah dengan ratio 
pendapatan yang digunakan untuk 
belanja dan pajak tidak langsung. 
Pada sisi belanja daerah 
menunjukkan bahwa ada hubungan 
negatif antara variabel Pr/Pg 
(persepsi relatif dari pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah) dan 
1/Pg (kepentingan relatif DAU 
terhadap belanja pemerintah 
daerah) terhadap variabel Eg 
(PAD). 
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5 Anik Wuriasih 
(2013) 

Mendeteksi 
Timbulnya Ilusi 
Fiskal dalam 
Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Pengujian dengan 2 
pendekatan :  
Pengukuran 
pendapatan In G = 
In a + In Y + In Pr 
+ In N + 1 In D + 2 
In V + 3 In H +1nL 
+ u  
Manipulasi belanja 
1nEg t = 1n∂0 + 
1n∂1 (1/Pg’) / Yt + 
1n∂2 (Pr’/Pg’) t + 
1n∂3 (1/Pg’)t + 
1n∂4U + Vt 

Penelitian ini membuktikan adanya 
ilusi fiskal dalam APBD 
Kabupaten se-Papua Barat. Dari 
sisi pendapatan, ilusi fiskal 
terdeteksi dari adanya korelasi 
negatif belanja daerah dengan 
rasio pendapatan yang digunakan 
untuk belanja dan pajak tidak 
langsung. 

6 Amaresh Das and 
Adnan Omar (2014) 
 
 

Fiscal Illusion – 
Does It Exist? An 
Econometric 
Evaluation 

Xt = A Xt – 1+ A X t - 
2 + . . .+ Ak Xt-k 

Hasil penelitian membuktikan 
kecenderungan terjadinya ilusi 
fiskal pada negara India 

7 Tchouassi Gerard 

and Ngwen Ngangue 
(2015) 

Does Fiscal 

Illusion Impact 

Budget Policy? A 

Panel Data 

Analysis 

 
 

dpt,t = P 0 + Pi tax 
u + Z Pk X ki t + Vt 
+ O + ¹ u (0 

Tujuan utama dari artikel ini 
adalah untuk mengeksplorasi 
hubungan antara ilusi fiskal dan 
kebijakan anggaran. Hasil empiris 
menggunakan analisis data panel 
menunjukkan bahwa ilusi fiskal 
berpengaruh positif dan signifikan 
defisit anggaran di 15 negara 
Afrika yang dipilih. 

 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan 

otonomi daerah terjadi perilaku negatif daerah sebagaimana dipaparkan. Selain itu 

apakah terjadi kecenderungan ilusi fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah, melalui pengukuran 

pendapatan maupun melalui pengukuran dengan manipulasi belanja daerah. 

Secara garis besar fenomena ilusi fiskal pada kinerja anggaran pemerintah daerah 

provinsi akan dapat terdeteksi  yaitu dengan adanya kecenderungan pemerintah 

daerah provinsi  melakukan suatu pemborosan yang tidak semestinya atau 

merespon secara berbeda belanja yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat. 

 

  



39 

 

 

Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.5  Hipotesis 

Pengertian hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2009), hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis 

Analisa Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah 

Variabel Independen : 
- PDRB  (Y) 
- PDRB/Pengeluaran (Pr) 
- Jumlah Penduduk (N) 
- Penerimaan Daerah  (D) 

Pengeluaran Daerah 
- Retribusi Daerah (H) 
- Pajak Daerah (L) 

 

Variabel 
Dependen : 
Pengeluaran 
Pemerintah 

Analisis Ilusi Fiskal dengan 
Pengukuran Pendapatan (Revenue) 
Enchancement) 

Analisis Ilusi Fiskal dengan 
Manipulasi Belanja  
(Expendeture Manipulation) 

Variabel 
Dependen : 
PAD 

Variabel Independen : 
- Rasio dari Pendapatan 

yang diberikan 
Pemerintah Pusat bagi 
Pemerintah Daerah 
(1/Pg¹)/Y 

- Persepsi Relatif dari 
Pemerintah Pusat & 
Pemerintah Daerah 
(Pr¹/Pg¹) 

- Kepentingan relatif dari 
DAU terhadap Belanja 
Pemerintah Daerah 
(1/Pg¹) 

- Tingkat Pengangguran (U) 

Hipotesis : 
H1 :  Terdapat ilusi fiskal dalam kinerja anggaran 

pemerintah daerah provinsi yang di analisa 
dari aspek Pengukuran Pendapatan. 
 

Hipotesis :  
H2: Terdapat ilusi fiskal  dalam  kinerja anggaran 

pemerintah daerah provinsi yang di analisa 
dari aspek manipulasi belanja. 
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dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas 

masalah yang dirumuskan.  

Hipotesis dalam penelitian analisis ilusi fiskal  dalam kinerja anggaran 

pemerintah daerah  provinsi  dirumuskan sebagai berikut: 

- Penelitian analisis ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi  

dengan menggunakan pengukuran pendapatan mengasumsikan bahwa jika 

dalam pengukurannya terdapat variabel penerimaan yang mengalami defisit, 

maka terindikasi adanya ilusi fiskal. Dalam penelitian ini, hipotesis diterima 

jika ada satu atau lebih hubungan negatif dengan nilai yang signifikan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat (Gemmel et al.1998). Dari uraian di atas 

maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H1 : Terdapat ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi 

yang di analisa dari aspek Pengukuran Pendapatan. 

 

- Penelitian analisis ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah daerah 

provinsi dengan menggunakan manipulasi belanja sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dollery dan Worthington (1995) yang menyatakan bahwa 

variabel (l/Pg)Y, (Pr/Pg), dan (1 /Pg) memiliki hubungan negatif  dengan nilai 

yang signifikan apabila terindikasi adanya ilusi fiskal. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Logan, Hammes and Wills (Dollery 1995) menunjukkan 

bahwa variabel U akan memiliki hubungan yang positif dengan nilai yang 

signifikan jika terindikasi adanya ilusi fiskal karena tingkat pengangguran 

merupakan variasi dari pengeluaran pemerintah. Hipotesis adanya ilusi fiskal 
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akan terbukti apabila terdapat satu atau lebih hubungan yang negatif dengan 

nilai yang signifikan antara variabel (1/Pg)Y, (Pr/Pg), dan (1/Pg) dengan 

variabel Eg atau apabila terjadi hubungan positif dengan nilai yang signifikan 

antara variabel U dengan Eg.  Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

H2: Terdapat ilusi fiskal  dalam  kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi 

yang di analisa dari aspek manipulasi belanja. 

 




