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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini membuktikan bahwa adanya ilusi fiskal dalam kinerja 

anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Maka untuk menentukan 

seberapa besar Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah pusat perlu 

memperhatikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pendapatan, ilusi fiskal terdeksi adanya 

hubungan negatif dengan nilai yang signifikan antara pengeluaran daerah dengan 

rasio kemampuan PDRB untuk memenuhi pengeluaran,  rasio dari pendapatan 

yang digunakan untuk belanja dan pajak daerah. Hal ini memberikan indikasi 

tidak optimalnya pemanfaatan penerimaan daerah, baik yang berasal dari transfer 

(DAU) maupun dari penerimaan sendiri (PAD). Daerah terindikasi berupaya 

untuk mendapatkan dana transfer dalam jumlah besar dengan cara meningkatkan 

jumlah belanja, namun demikian pemanfaatan penerimaan daerah ini tidak 

optimal. 

Terkait dengan belanja daerah, ditemukan bahwa kemandirian daerah tidak 

menjadi baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin 

tinggi. Hal ini memperkuat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif dengan nilai yang signifikan antara rasio pendapatan dengan 

anggaran PAD. Ini berarti memberikan indikasi kuat bahwa Pendapatan Asli 
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Daerah saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan 

penambahan wewenang daerah, jelas akan membutuhkan bantuan atau dana 

tambahan bagi daerah sehingga daerah masih membutuhkan bantuan atau dana 

yang berasal dari pusat. 

Terdapat  fenomena ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah 

daerah provinsi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah 

provinsi belum mengalokasikan sumber pendapatannya (termasuk dana 

perimbangan) secara efisien. Ilusi fiskal akan berakibat menghambat terwujudnya 

tujuan otonomi daerah yaitu mencapai kemandirian daerah. Dalam penyusunan 

APBD termasuk di dalamnya Anggaran Dana Alokasi Umum, pemerintah daerah 

perlu mengetahui dan mempertimbangkan sektor apa saja yang perlu 

dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, seberapa besar 

belanja daerah, serta kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja. 

Dengan memperhatikan komponen tersebut diharapkan dapat terjadi 

keseimbangan dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, sehingga 

tidak terjadi kesenjangan fiskal antar daerah, serta pemerintah daerah mampu 

mewujudkan kemandirian daerah dan meminimalisasi terjadinya ilusi fiskal. 

 

5.2 Implikasi  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data APBD, data angkatan 

kerja, pengangguran, PDRB yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan 

Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, sehingga tidak ikut 

melibatkan aspek-aspek perilaku Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan 
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sumber daya, menentukan kebijakan Belanja, efektifitas penyerapan PAD dan 

efisiensi dalam penggunaan pendapatan (baik PAD maupun Dana Perimbangan) 

untuk Belanja Daerah. Penelitian ini juga hanya memfokuskan pada pengukuran 

ilusi fiskal dengan pengukuran Pendapatan (Revenue Enchancement) dan 

Manipulasi Belanja (Expenditure Manipulation).  

 

5.3  Saran 

Dalam penelitian yang akan datang agar memasukkan aspek perilaku 

Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah, 

menentukan kebijakan Belanja serta efektifitas penyerapan PAD dan efisiensi 

dalam penggunaan pendapatan (baik PAD maupun Dana Perimbangan) untuk 

Belanja Daerah. Selain itu penggunaan variabel pengukuran ilusi fiskal yang lebih 

luas juga perlu dilakukan agar diperoleh gambaran fenomena ilusi fiskal secara 

lebih luas. 

 




