
58 

BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum dari 

masing-masing variabel (Ariefianto, 2012). Variabel yang digunakan dalam 

analisis ilusi fiskal dengan pengukuran pendekatan pendapatan (revenue 

enchancement) meliputi variabel pengeluaran daerah (G), PDRB (Y), rasio 

kemampuan PDRB untuk memenuhi pengeluaran (Pr), jumlah penduduk (N), 

rasio pendapatan yang digunakan untuk belanja (D), Retribusi Daerah (H) dan 

pajak daerah (L). Dari data satu variabel dependen dan enam variabel independen, 

diujilah pengujian statistik deskriptif, maka diperoleh hasil sesuai tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.1  

Statistik Deskriptif Analisis Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan 
(Revenue Enchancement) 

 
Variabel  2011 2012 2013 Perubahan 

Pengeluaran 
daerah (G) 

Min 724,375,000 868,133,000 1,044,071,000 35,10% 

Max 26,423,682,000 31,558,707,000 38,301,502,000 

Mean 4,006,597,303 5,437,752,848 6,174,194,909 

Stdev 4,932,744,939 6,211,132,505 7,345,001,795 

PDRB (Y) Min 1,467,939 3,383,819 3,646,551 10,05% 

Max 422,242,252 449,805,417 477,285,245 

Mean 72,532,289 76,143,133 80,638,508 

Stdev 108,942,750 114,678,924 121,652,752 

Rasio 
kemampuan 
PDRB untuk 
memenuhi 
pengeluaran (Pr) 

Min 2.0264906 2.73526289 2.6349975 -34,10% 

Max 33.3340999 25.71020095 25.0574715 

Mean 14.1033607 11.00792879 10.5166715 

Stdev 8.4530500 5.84014325 5.8466969 
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Jumlah 
penduduk (N) 

Min 786,000 807,000 828,300 2,74% 

Max 43,938,800 44,643,500 45,340,800 

Mean 7,333,052 7,437,127 7,539,942 

Stdev 10,438,141 10,552,972 10,665,769 

Rasio dari 
pendapatan yang 
digunakan untuk 
belanja (D) 

Min 0.8893817 0.9434353 0.8440849 -5,70% 

Max 1.2932418 1.1210592 1.2493705 

Mean 1.0660484 1.0283965 1.0085477 

Stdev 0.1095224 0.0439924 0.0716749 

Retribusi 
Daerah (H) 

Min - 88,420 571,212 -11,56% 

Max 609,349,051 1,820,435,448 333,787,344 

Mean 42,862,111 80,172,095 38,419,500 

Stdev 105,189,229 313,949,510 60,148,072 

Pajak Daerah 
(L) 

Min 76,653,533 91,735,153 132,801,331 27,84% 

Max 15,221,249,846 17,721,493,016 23,370,213,237 

Mean 1,901,787,881 2,212,020,599 2,635,747,595 

Stdev 3,050,173,550 3,539,334,015 4,554,676,217 

Sumber: Data primer diolah 2015 

Data perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata setiap variabel pengukuran 

pendapatan (revenue enchancement) pada tahun 2013 secara keseluruhan lebih 

besar bila dibandingkan pada tahun 2011 dan tahun 2012. Tabel 4.1 menunjukkan 

pengeluraran daerah, PDRB, dan pajak daerah mengalami peningkatan yang 

cukup besar. Peningkatan pengeluaran daerah sebesar 35,10%, PDRB sebesar 

10,05%, dan pajak daerah sebesar 27,84%. Namun terjadi penurunan rasio 

kemampuan PDRB untuk memenuhi pengeluaran sebesar 34,10% dan penurunan 

retribusi daerah sebesar 11,56%. Dari analisis pembiayaannya, ternyata daerah 

belum mampu memenuhi pengeluaran dengan kemampuan PDRB yang diperoleh, 

yang ditunjukkan dengan penurunan rasio kemampuan PDRB untuk memenuhi 

pengeluaran. 

Variabel yang digunakan dalam deteksi ilusi fiskal dengan manipulasi 

belanja (expenditure manipulation) meliputi variabel anggaran pendapatan asli 
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(Eg), anggaran dana alokasi umum (Pg’), penerimaan daerah (Y), Realisasi dana 

alokasi umum (Pr’), pengangguran (U), rasio dari pendapatan nasional yang 

diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah ((l/Pg)Y), persepsi relatif  dari 

pemerintah pusat bagi pemerintah daerah (Pr/Pg)  dan kepentingan relatif dari 

dana alokasi umum terhadap belanja pemerintah daerah (1 /Pg). Dari data satu 

variabel dependen dan empat variabel independen, diujilah pengujian statistik 

deskriptif, maka diperoleh hasil sesuai tabel berikut ini: 

Tabel 4.2  

Statistik Deskriptif Analisis Ilusi Fiskal dengan Manipulasi Belanja  
(Expenditure Manipulation) 

Variabel  2011 2012 2013 Perubahan 

Anggaran 

Pendapatan Asli 

(Eg) 

Min 84,811,588 115,905,322 154,131,860 44,97% 

Max 17,825,986,987 22,040,801,448 26,852,192,453 

Mean 2,230,918,502 2,622,482,211 3,078,678,801 

Stdev 3,561,530,048 4,304,625,346 5,240,175,357 

Anggaran Dana 

Alokasi Umum 

(Pg’) 

Min 51,446,845 52,637,761 55,539,336 27,51% 

Max 1,347,501,699 1,569,782,444 1,889,267,850 

Mean 683,432,803 829,740,722 942,846,331 

Stdev 286,910,676 324,293,367 362,835,581 

Penerimaan 

Daerah (Y) 

Min 697,576,000 933,170,000 1,052,626,000 31,96% 

Max 28,297,361,000 35,379,180,000 39,517,544,000 

Mean 4,242,461,848 5,636,678,667 6,235,766,030 

Stdev 5,247,659,646 6,744,511,515 7,528,232,629 

Realisasi Dana 

Alokasi Umum 

(Pr’) 

Min 51,446,845 52,637,761 55,539,336 6,37% 

Max 7,166,464,172 1,569,782,444 1,889,267,850 

Mean 878,881,833 829,752,085 938,723,482 

Stdev 1,164,610,309 324,294,824 355,450,339 

Pengangguran 

(U) 

Min 2 2 2 -20% 

Max 13 10 10 

Mean 6 5 5 

Stdev 3 2 2 

Rasio dari 

pendapatan 

nasional yang 

diberikan 

pemerintah 

Min 6.45689E-20 4.31343E-20 3.52564E-20 -100,99% 

Max 3.15022E-18 1.84082E-18 1.54795E-18 

Mean 9.01526E-19 5.53657E-19 4.48553E-19 

Stdev 7.79272E-19 4.81625E-19 4.02659E-19 
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pusat bagi 

pemerintah 

daerah (l/Pg)Y 

Persepsi relatif 

dari pemerintah 

pusat bagi 

pemerintah 

daerah (Pr/Pg) 

Min 1 1 1 0,00% 

Max 1 1 1 

Mean 1 1 1 

Stdev - 0 0 

Kepentingan 

relatif dari dana 

alokasi umum 

terhadap belanja 

pemerintah 

daerah (1 /Pg) 

Min 7.42114E-10 6.37031E-10 5.29306E-10 -30,83% 

Max 1.94375E-08 1.89978E-08 1.80053E-08 

Mean 2.18659E-09 1.86556E-09 1.67125E-09 

Stdev 3.18274E-09 3.1249E-09 2.97131E-09 

Sumber: Data primer diolah 2015 

Pengukuran manipulasi belanja (expenditure manipulation) ini 

memberikan gambaran tingkat kesesuaian antara bantuan pemerintah pusat untuk 

memenuhi kebutuhan belanja dengan kemampuan daerah dalam memaksimalkan 

PAD. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar pada anggaran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar  44,97%. Data perhitungan menunjukkan 

bahwa pada tahun 2013, terjadi penurunan rasio dari pendapatan nasional yang 

diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah (1/Pg)Y sebesar 100,99%. 

Semakin kecil nilai rasio ini, menunjukkan bahwa kontribusi DAU terhadap total 

penerimaan daerah menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2013 ini justru terjadi 

peningkatan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari 

pemerintah pusat. 

Tingkat kepentingan relatif DAU yang digunakan untuk belanja (1/Pg) 

juga mengalami penurunan sebesar 30,83%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebutuhan belanja pemerintah daerah relatif semakin bergantung pada penerimaan 

DAU. Hal ini memberikan indikasi bahwa peningkatan PAD masih tidak mampu 
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memenuhi belanja, sehingga perlu adanya bantuan pemerintah pusat yang berupa 

DAU. 

Realitas ini menunjukkan bahwa DAU yang diberikan pemerintah daerah 

mampu menjadikan insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. 

Namun, peningkatan PAD tidak mampu mengurangi ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pada 

kenyataannya pemerintah daerah masih tetap membutuhkan DAU untuk 

memenuhi kebutuhan belanja, walaupun telah mengalami peningkatan PAD. 

 

4.2 Uji Persamaan Struktural 1 

Pada bab metode penelitian telah diutarakan bahwa dalam membentuk 

persamaan regresi perlu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mendapatkan 

persamaan yang bersifat BLUE. Asumsi utama yang harus dipenuhi ada tiga yaitu, 

heteroskedastsitas, tidak ada multikolinieritas dan tidak ada serial autokorelasi. 

Masalah serial autokorelasi dalam model dapat diatasi dengan menggunakan 

metode data panel pooled least square dan fixed effect, dengan memilih menu 

cross-section SUR standard errors atau period SUR standard errors pada menu 

Eviews 5.1 (Adrianto, 2007). Masalah heteroskedastsistas ditangani oleh White’s 

cross-section atau White’s period standard errors jika disebabkan oleh 

variabilitas antar waktu. Jika masalah heteroskedastsitas disebabkan oleh 

komponen cross-section dan time series secara bersamaan, maka data diatasi 

dengan menggunakan pilihan White’s diagonal standard errors. Sedangkan untuk 

uji asumsi multikolinieritas dilakukan dengan melihat matriks korelasi antar 

variabel independen (Nachrowi dan Usman, 2006). 
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4.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi 

koefisien korelasi antarvariabel independen. Apabila koefisien korelasinya di 

bawah 0,80 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 
Analisis Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan  

(Revenue Enchancement) 
 

 G(-2) Y PR N RASIO_D H L(-1) 
G(-2)  1.000000  0.355071  0.450199  0.454758 -0.147681  0.162569  0.486917 

Y  0.355071  1.000000  0.780223  0.855776 -0.056174  0.611324  0.472526 

PR  0.450199  0.780223  1.000000  0.734272 -0.038221  0.424347  0.595844 

N  0.454758  0.855776  0.734272  1.000000 -0.109704  0.627010  0.526090 

RASIO_D -0.147681 -0.056174 -0.038221 -0.109704  1.000000 -0.065511  0.015851 

H  0.162569  0.611324  0.424347  0.627010 -0.065511  1.000000  0.297759 

L(-1)  0.486917  0.472526  0.595844  0.526090  0.015851  0.297759  1.000000 

Sumber: Data primer diolah 2015 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, dapat dilihat bahwa koefisien 

semua variabel nilainya di bawah 0,80. Dapat disimpulkan bahwa model terbebas 

dari multikolinieritas. 

4.2.2 Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji breusch-

godfrey serial correlation LM test didapatkan nilai Obs*R-squared sebesar 1,700 

dan nilai probabilitasnya adalah 0,4272 lebih besar α = 0,05, yang berarti bahwa 

model tidak mengandung autokorelasi. 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah setiap 

variabel penganggu mempunyai variabel yang sama atau tidak. Untuk mengetahui 

ada tidaknya masalh ini akan dilakukan uji ARCH dengan menggunakan software 
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Eviews6. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan 

perbandingan nilai R-squared dan tabel X2: 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

H1: Ada heteroskedastisitas 

Jika α = 5%, maka tolak H0 jika obs*R-square > X2 atau P-value < α. 

Tabel 4.4 kan menunjukkan hasil pengujian heteroskedastistas dari persamaan 

struktural 1. 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Heteroskedastsitas 

Model Obs*R-Square Probabilites  
(chi-square) 

Kesimpulan 

Model I 0,0269 0,8696 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah 2015 

Uji hetersoskedastsitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji ARCH. 

Dari hasil regresi dengan metode uji ARCH.  diperoleh nilai Obs*R-Square 

kurang dari X2 tabel (sebesar 3,841) dan nilai probabilitasnya adalah 0,8696 lebih 

besar dari α = 0,05, yang berarti bahwa residual homokedastatstik diterima, 

sehingga pada model tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4.2.5  Uji Goodnes of Fit 

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 1, diketahui bahwa nilai 

R2 adalah 0,9969, hal ini menunjukkan bahwa variable independen yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 99,69% sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 0,31% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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4.2.6 Uji Stastitik 

Uji Keseluruhan (F-Stat) 

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 1 diketahui bahwa nilai F-hitung 

adalah 5258,67 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (α = 

0,05). Sehingga variabel-variabel independen yang digunakan secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dalam taraf 

kepercayaan 95%. 

Uji parsial (t-Stat) 

Berdasarkan hasil regresi persamaan structural 1, diketahui bahwa: 

1. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel PDRB (Y) adalah sebesar 0,000 

lebih kecil dari nilai α = 0,05, sehingga hipotesis H0 ditolak. Artinya 

variabel PDRB (Y) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengeluaran pemerintah.  

2. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Rasio kemampuan PDRB untuk 

memenuhi pengeluaran (Pr) adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α = 

0,05, sehingga hipotesis H0 ditolak. Artinya variabel Rasio kemampuan 

PDRB untuk memenuhi pengeluaran (Pr) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.  

3. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Jumlah penduduk (N) adalah 

sebesar 0,0104 lebih kecil dari nilai α = 0,05, sehingga hipotesis H0 

ditolak. Artinya variabel Jumlah Penduduk (N) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.  
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4. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Rasio dari pendapatan yang 

digunakan untuk belanja (D) adalah sebesar 0,0107 lebih kecil dari nilai α 

= 0,05, sehingga hipotesis H0 ditolak. Artinya variabel Rasio dari 

pendapatan yang digunakan untuk belanja (D) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.  

5. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Retribusi Daerah (H) adalah 

sebesar 0,4465 lebih besar dari nilai α = 0,05, sehingga hipotesis H0 

diterima. Artinya variabel Retribusi Daerah (H) tidak berpengaruh secara 

statistik terhadap pengeluaran pemerintah.  

6. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Pajak Daerah (L) adalah sebesar 

0,004 lebih kecil dari nilai α = 0,05, sehingga hipotesis H0 ditolak. Artinya 

variabel Pajak Daerah (L) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengeluaran pemerintah.  

Dalam penelitian ini hipotesis diterima jika ada hubungan negatif dengan 

nilai yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hal ini sejalan 

dengan teori yang telah dikemukakan oleh Gemmel et al. (1998) yang menyatakan 

bahwa jika terdapat satu atau lebih variabel yang memiliki hubungan negatif 

dengan nilai yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, maka terindikasi 

adanya ilusi fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi ilusi fiskal di 

dalam kinerja anggaran Pemerintah Daerah Provinsi, dikarenakan adanya variabel 

yang memiliki korelasi negatif dengan nilai yang signifikan dengan pengeluaran 

pemerintah,  yaitu Pr (Rasio kemampuan PDRB untuk memenuhi Pengeluaran),  

D (Rasio dari Pendapatan yang digunakan untuk Belanja) dan L (Pajak Daerah). 
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Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gemmell 

dan Abuzer (1998), Adi dan Ekaristi (2009) yang menemukan terjadinya ilusi 

fiskal melalui adanya hubungan yang negatif dengan nilai yang signifikan antara 

pengeluaran pemerintah dengan rasio pendapatan yang digunakan untuk belanja 

dan pajak tidak langsung. 

Tabel 4.5 

Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Struktural 1 
(Dependen Variabel = Pengeluaran Pemerintah) 

 
Independen 

Variabel 
Coeficient Std. Error t-statistik Prob. Keterangan 

Y 0.985883 0.012993 75.87828 0.0000 Terjadi ilusi fiskal 
Pr -0.971585 0.012680 -76.62149 0.0000 
N 0.052761 0.010669 4.945386 0.0000 
D -0.783199 0.065701 -11.92070 0.0000 
H 0.003731 0.004880 0.764520 0.4465 
L -0.049229 0.013313 -3.697858 0.0004 

Sumber: Data primer diolah 2015 

4.3 Uji Persamaan Strukstural 2 

4.3.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi 

koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila koefisien korelasinya di 

bawah 0,80 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.  
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 
Analisis Ilusi Fiskal dengan Manipulasi Belanja 

 (Expenditure Manipulation) 
 

 
PAD RASIO PN PERSEPSI 

RELATIF 
KEPENTINGAN 

RELATIF 
PENGANGGURAN 

PAD  1.000000 -0.671469 -0.184833  0.100141  0.406867 
RASIO PN -0.671469  1.000000  0.235650  0.531166 -0.260725 

PERSEPSI RELATIF -0.184833  0.235650  1.000000  0.137363  0.035472 
KEPENTINGAN 

RELATIF  0.100141  0.531166  0.137363  1.000000  0.250585 
PENGANGGURAN  0.406867 -0.260725  0.035472  0.250585  1.000000 

Sumber: Data primer diolah 2015  

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, dapat dilihat bahwa 

koefisien semua variabel nilainya di bawah 0,80. Dapat disimpulkan bahwa model 

terbebas dari multikolinieritas. 

4.3.2 Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji breusch-

godfrey serial correlation LM test didapatkan nilai Obs*R-squared sebesar 82,015 

dan nilai probabilitasnya adalah 0,0755 lebih besar α = 0,05, yang berarti bahwa 

model tidak mengandung autokorelasi. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah setiap 

variabel penganggu mempunyai variabel yang sama atau tidak. Untuk mengetahui 

ada tidaknya masalh ini akan dilakukan uji white heteroskedasticity dengan 

menggunakan software Eviews 6. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas maka dilakukan perbandingan nilai R-squared dan tabel X2: 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

H1: Ada heteroskedastisitas 
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Jika α = 5%, maka tolak H0 jika obs*R-square > X2 atau P-value < α. 

Tabel 4.8 akan menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dari persamaan 

struktural 1. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Model Obs*R-Square Probabilites 
(chi-square) 

Kesimpulan 

Model I 12,940 0,2973 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sumber: Data primer diolah 2015 

Uji hetersoskedastsitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji white 

heteroskedasticity. Dari hasil regresi dengan metode uji white heteroskedasticity 

diperoleh nilai Obs*R-Square kurang dari X2 tabel (sebesar 19,675) dan nilai 

probabilitasnya adalah 0,2973 lebih besar dari α = 0,05, yang berarti bahwa 

residual homokedastatstik diterima, sehingga pada model tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

4.3.4 Uji Goodnes of Fit 

Berdasarkan hasil regresi persamaan structural 2, diketahui bahwa nilai 

R2 adalah 0,7320, hal ini menunjukkan bahwa variable independen yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 73,20% sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 26,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

4.3.5 Uji Stastitik 

Uji Keseluruhan (F-Stat) 

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 2 diketahui bahwa nilai F-hitung 

adalah 67,94 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (α = 0,05). 
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Sehingga variabel-variabel independen yang digunakan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dalam taraf kepercayaan 95%. 

Uji parsial (t-Stat) 

Berdasarkan hasil regresi persamaan struktural 2, diketahui bahwa: 

1. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Rasio dari Pendapatan Nasional 

adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α = 0,05, sehingga hipotesis H0 

diterima. Artinya variabel Rasio dari Pendapatan Nasional berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan Asli (Eg). 

2. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Persepsi relatif adalah sebesar 

0,5229 lebih besar dari nilai α = 0,05, sehingga hipotesis H0 diterima. 

Artinya variabel Persepsi relatif tidak berpengaruh secara statistik terhadap 

Anggaran Pendapatan Asli (Eg). 

3. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Kepentingan relatif adalah sebesar 

0,0000  lebih kecil dari nilai α = 0,05, sehingga hipotesis H0 ditolak. 

Artinya variabel Persepsi relatif berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Anggaran Pendapatan Asli (Eg). 

4. Nilai probabilitas t-hitung dari variabel Pengangguran (U) adalah sebesar 

0,7777 lebih besar dari nilai α = 0,05, sehingga hipotesis H0 diterima. 

Artinya variabel Pengangguran (U) tidak berpengaruh secara statistik 

terhadap Anggaran Pendapatan Asli (Eg). 

Ilusi fiskal 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 
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signifikan antara variabel U dengan Eg (Dollery dan Worthington, 1995).  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi ilusi fiskal dalam kinerja anggaran 

Pemerintah Daerah Provinsi di era otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya hubungan negatif dengan nilai yang signifikan  antara variabel (1/Pg) Y  

(Rasio dari Pendapatan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah)  terhadap 

variabel Eg (PAD). Temuan ini sejalan dengan Dollery dan Worthington (1999) 

yang menyatakan bahwa jika transfer pemerintah pusat (DAU) memiliki 

hubungan negatif dengan nilai yang signifikan dengan PAD, maka terindikasi 

adanya ilusi fiskal.  

Tabel 4.8 

Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Struktural 2 
(Dependen Variabel = Pendapatan Asli Daerah) 

 

Independen 
Variabel 

Coeficient Std. Error t-statistik Prob. Keterangan 

(1/Pg)Y -1.228393 0.087638 -14.01672 0.0000 Terjadi ilusi fiskal 

(Pr/Pg) -5.058232 7.888398 -0.641224 0.5229 

(1/Pg) 1.371681 0.148980 9.207153 0.0000 

U -0.052252 0.184519 -0.283179 0.7777 

                 Sumber: Data primer diolah 2015 

4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan 

4.4.1 Persamaan Struktural 1 

Analisis ilusi fiskal dengan pengukuran pendapatan (Revenue 

Enchancement) adalah melihat pengaruh variabel pendapatan terhadap variabel 

pengeluaran pemerintah  daerah.  Adi (2009) menyatakan bahwa pertambahan 

besarnya komponen pendapatan mempunyai hubungan positif dengan komponen 

pengeluaran. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah daerah merupakan 

variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber 
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pembiayaan daerah. Persamaan struktural pertama ditujukan untuk menganalisis 

ilusi fiskal dengan pengukuran pendapatan (Revenue Enchancement). Berdasarkan 

hasil regresi linier berganda di atas, maka persamaan struktural 1 dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

G = -6,036 + 0,985 Y – 0,972 Pr + 0,053 N  – 0,783 Rasio D + 0.004 H – 0,049 L 

Analisis ilusi fiskal melalui pendekatan pendapatan (revenue 

enchancement) memiliki hasil penelitian bahwa PDRB dan Jumlah Penduduk 

memiliki hubungan positif dengan pengeluaran pemerintah. Rasio Kemampuan 

PDRB untuk memenuhi pengeluaran, Rasio dari Pendapatan yang digunakan 

untuk Belanja dan Pajak Daerah memiliki hubungan yang negatif. Dalam 

penelitian ini terdapat satu variabel yaitu Retribusi Daerah tidak memiliki 

pengaruh signifikan karena nilai signifikansinya > (lebih besar) 0,05. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan telah terjadi ilusi fiskal setelah 

diberlakukannya otonomi daerah. Ini dikarenakan adanya variabel yang memiliki 

hubungan negatif dengan nilai yang signifikan terhadap pengeluranan pemerintah, 

yaitu Rasio Kemampuan PDRB untuk memenuhi pengeluaran, Rasio dari 

Pendapatan yang digunakan untuk Belanja dan Pajak Daerah. Hasil penelitian  

Adi (2009) yang menyatakan bahwa jika terdapat satu atau lebih variabel yang 

memiliki hubungan yang negatif dengan nilai signifikan terhadap pengeluaran 

pemerintah, maka terindikasi adanya ilusi fiskal.  

  Analisis ilusi fiskal dengan pengukuran pendapatan mengasumsikan 

bahwa komponen penerimaan mempunyai hubungan positif dengan belanja. 

Menurut Adi (2007), belanja daerah pada dasarnya  merupakan fungsi dari 
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penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarannya akan 

sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari 

penerimaan sendiri mupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam 

pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel 

pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal. Dengan 

melakukan ilusi fiskal tersebut, pemerintah daerah akan mendapatkan bantuan 

dari pemerintah pusat yang lebih besar.  

Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengharapkan 

transfer bantuan pemerintah pusat berupa DAU, DAK dan dana bagi hasil 

dibanding sumber-sumber penerimaan lain. Hal ini dapat dilihat dari begitu 

besarnya anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia dalam penetapan 

APBD merupakan indikasi adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat yang menunggu kepastian tentang besar kecilnya transfer dana 

perimbangan dari pemerintah pusat. Dalam mengagambarkan APBD, pemerintah 

daerah melakukan ilusi fiskal pada saat pengambilan keputusan anggaran 

keuangan, yang mampu merubah perilaku keuangan.  

Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Regresi Berganda untuk Analisis Ilusi Fiskal  
Dengan Pengukuran Pendapatan 

 
Independen 

Variabel 
Coeficient t-statistik Prob. Kesimpulan 

Y 0.985883 75.87828 0.0000 Terjadi ilusi fiskal 

Pr -0.971585 -76.62149 0.0000 

N 0.052761 4.945386 0.0000 

D -0.783199 -11.92070 0.0000 

H 0.003731 0.764520 0.4465 

L -0.049229 -3.697858 0.0004 

Sumber: Data primer diolah 2015 
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4.4.2 Persamaan Struktural 2 

Analisis ilusi fiskal dengan manipulasi belanja (Expenditure 

Manipulation) memberikan gambaran tingkat kesesuaian antara bantuan 

pemeritah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja dengan kemampuan daerah 

dalam memaksimalkan PAD. Persamaan struktural kedua ditujukan untuk 

menganalisis ilusi fiskal dengan manipulasi belanja (Expenditure Manipulation). 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda di atas, maka persamaan struktural 2 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Eg = -1,351  – 1,228 (1/Pg)Y – 5,058 (Pr/Pg) + 1,371 (1/Pg) – 0,0522  U 

Analisis ilusi fiskal melalui pendekatan manipulasi belanja (expenditure 

manipulation) memiliki hasil penelitian bahwa kepentingan relatif dari dana 

alokasi umum terhadap belanja pemerintah daerah memiliki hubungan positif 

dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah. Rasio dari pendapatan nasional yang 

diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah memiliki hubungan yang 

negatif. Dalam penelitian ini terdapat variabel yaitu persespsi relatif dari 

pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dan pengangguran tidak memiliki 

pengaruh signifikan karena nilai signifikansinya > (lebih besar) 0,05. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ilusi fiskal 

dalam era otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hubungan negatif 

dengan nilai signifikan yaitu variabel (1/Pg)Y (Rasio dari pendapatan yang 

diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah) dengan penerimaan asli 

daerah. Terdapatnya fenonema ilusi fiskal dalam kinerja keuangan anggaran 

pemerintah daerah disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah terhadap 
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transfer pemerintah pusat. Besarnya rasio dana perimbangan terhadap belanja 

daerah dibandingkan dengan rasio PAD terhadap belanja daerah menunjukkan 

bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer belanja infrastruktur 

menjadikan daerah tidak memiliki sumber penerimaan. Selain itu Kuncoro (2007) 

menyatakan bahwa saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka 

akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi akan 

barang publik namun tidak menjadi sustitusi pajak daerah.  

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. 

Tabel 4.10 
Ringkasan Hasil Regresi Berganda untuk Analisis Ilusi Fiskal  

Dengan Manipulasi Belanja 
 

Independen Variabel Coeficient t-statistik Prob. Keterangan 
(1/Pg)Y -1.228393 -14.01672 0.0000 Terjadi ilusi fiskal 

(Pr/Pg) -5.058232 -0.641224 0.5229 

(1/Pg) 1.371681 9.207153 0.0000 

U -0.052252 -0.283179 0.7777 

Sumber: Data primer diolah 2015 

 

 




